IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0)
DN001_Intro
Kui te mingi küsimuse puhul tunnete, et ei soovi vastata, siis palun öelge ja ma küsin järgmise küsimuse. Küsitlus
on vabatahtlik ja anonüümne. Teie vastuseid kasutatakse vaid teaduslike üldistuste tegemiseks ning neid ei ole
võimalik seostada teie isikuga.
Järgmisena esitan ma teile mõned üldised küsimused.
1. Jätkake
ELSE
DN001a_Intro
Eelmises intervjuus esitasime teile küsimusi teie elu kohta. Tänase intervjuu lühendamiseks viitaksin hea
meelega teie eelmise intervjuu ajal antud vastustele, et mitte kõiki küsimusi uuesti küsida. Kas see sobib?
1. Jah
5. Ei

DN001b_Intro
Alustuseks esitaksin paar küsimust teie elulooliste andmete kohta.
1. Jätkake
ENDIF
LOOP
DN042_Gender
.
INT:Märkige vastaja sugu vaatluse alusel, kahtluse korral küsige.
1. Mees
2. Naine

DN043_BirthConf
Küsin üle teie sünniaja. Kas te sündisite [FLDefault[10]/FLDefault[11]/FLDefault[12]/FLDefault[13]/FLDefault[14]
/FLDefault[15]/FLDefault[16]/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]/FLDefault[20]/FLDefault[21]] [STR
(piYear)]?
1. Jah
5. Ei

IF MN101_Longitudinal = 0
DN004_CountryOfBirth
Kas te sündisite Eestis?
1. Jah
5. Ei

IF DN004_CountryOfBirth = a5
DN005_OtherCountry
Millises riigis te sündisite? Nimetage riik, kuhu teie sünnikoht teie sünnimomendil kuulus.
STRING
DN006_YearToCountry
Mis aastal te asusite elama Eestisse?

1875..2011
ENDIF
DN007_Citizenship
Kas teil on Eesti kodakondsus?
1. Jah
5. Ei

IF DN007_Citizenship = a5
DN008_OtherCitizenship
Millise riigi kodakondsus teil on?
STRING
ENDIF
DN009_WhereLived
Kus te elasite 20.augustil 1991?
1. Eestis
2. Mujal endise Nõukogude Liidu vabariikides
3. Mujal maailmas

DN010_HighestEdu
Vaadake kaarti 2. Milline on teie kõrgeim omandatud haridustase?
1. Algharidus üldhariduskoolist (eri aegadel 2, 3, 4, 6 kl)
2. Põhiharidus üldhariduskoolist:põhikoolist või keskkoolist
3. Keskharidus üldhariduskoolist (keskkool või günaasium)
4. Kutsekoolis saadud kutse,sisseastumisel ei olnudüldhariduse nõuet, saadud kas ainult kutse või kutse koos
põhiharidusega
5. Kutseõpe kutsekoolis, kutsekeskkoolis,keskeriõppeasutuses või tehnikumis,sisseastumisel oli nõutav
põhiharidus
6. Kutsekoolis omandatud kutse,sisseastumisel oli nõutav keskharidus
7. Keskeriõppeasutuses või tehnikumis omandatud kutse keskhariduse baasil
8. Kõrgharidus: kutsekõrgharidus või rakenduskõrgharidus võidiplomiõpe (omandamine võimalik pärast
1992.aastat
9. Doktor (ka teaduste kandidaat, lõpetatud residentuur)
95. Ei oma algharidust, õpib koolis (ainult lastel)
96. Ei oma alg- ega kutseharidust, kirjaoskamatu
97. Haridus omandatud välismaal (ei suuda määratleda kaardil haridustaset)

IF DN010_HighestEdu = a97
DN011_OtherHighestEdu
Millise kooli tunnistuse või diplomi olete te omandanud?
STRING
ENDIF
DN012_FurtherEdu
Vaadake kaarti 3. Mis tüüpi koolid te olete lõpetanud?
INT:Märkige kõik koolid, mida vastaja nimetab.
1. Algkooli
2. Põhikooli
3. Keskkooli, gümnaasiumi või kolled¾i
4. Kutsekooli
5. Kutsekeskkooli
6. Tehnikumi, keskeriõppeasutuse
7. Rakenduskõrgkooli, kutsekõrgkooli
8. Kõrgema õppeasutuse
95. Ei ole veel kooli läbinud, käib koolis (lastel)
96. Ei ole ühtegi kooli lõpetanud

97. Välismaal lõpetatud kool

IF 97 IN DN012_FurtherEdu
DN013_WhichOtherEdu
Millise kõrgema või kutsehariduse olete veel omandanud?
STRING
ENDIF
DN041_YearsEdu
Mitu aastat kokku olete Te õppinud? ÄRGE ARVESTAGE KLASSIDE VÕI KURSUSTE KORDUSI, VAID ÕPPE
NOMINAALAEGU
INT:Õpiaastad kokku
* selle alla kuulub õppimine, praktika, diplomi-, magistri-, doktoritöö kirjutamine, eksamite tegemine
* välja jääb täisajaga töötamine, koduõpe, kaugõpe, kvalifikatsiooni tõstmise kursused, õhtukool,
osakoormusega kutseõpe, osakoormusega või eksternis omandatav kõrgharidus.

0..25
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 1
DN044_MaritalStatus
Palun öelge, kas teie ametlik perekonnaseis on meie eelmisest intervjuust {FL_DN044_2} saadik muutunud?
1. Jah, perekonnaseis on muutunud
5. Ei, perekonnaseis ei ole muutunud
ENDIF
ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (DN044_MaritalStatus = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)
DN014_MaritalStatus
Vaadake kaarti 4. Milline on teie ametlik perekonnaseis?
1. Abielus, elab koos abikaasaga
2. Kooselu notariaalselt sõlmitud varalepinguga
3. Abielus, elab abikaasast lahus
4. Vallaline, ei ole kunagi abielus olnud
5. Lahutatud
6. Lesk

IF DN014_MaritalStatus = a1
IF MN026_FirstResp = 1
DN015_YearOfMarriage
Mis aastal te abiellusite?
1890..2011
ENDIF
ENDIF
IF DN014_MaritalStatus.ORD = 2
DN016_YearOfPartnership
Mis aastal te sõlmisite oma notariaalse varalepinguga kooselu?
1890..2011
ELSE
IF DN014_MaritalStatus = a3
DN017_YearOfMarriage
Mis aastal te abiellusite?

1890..2011
ELSE
IF DN014_MaritalStatus = a5
DN018_DivorcedSinceWhen
Mis aastal te lahutasite?
INT:INT: Rohkem kui ühe lahutuse korral kirjutage viimase lahutuse toimumise aasta.
1890..2011
ELSE
IF DN014_MaritalStatus = a6
DN019_WidowedSinceWhen
Mis aastal te [leseks jäite/āäīāöīģ/leseks jäite/āäīāīé]?
INT: Kirjutage elukaaslase surma-aasta
1890..2011
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((DN014_MaritalStatus = a3) OR (DN014_MaritalStatus = a5)) OR
(DN014_MaritalStatus = a6))
DN020_AgePart
Mis aastal [teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų/teie/āąųą] [endine/įūāųčé/endine/įūāųą˙/kadunud
/ļīźīéķūé/kadunud/ļīźīéķą˙] [abikaasa/ģóę/abikaasa/ęåķą/abikaasa/ģóę/abikaasa/ęåķą/abikaasa/ģóę/abikaasa
/ęåķą] sündis?
INT:Märkige kõige viimase abikaasa sünniaasta
1875..2011
DN021_HighestEduPart
Vaadake kaarti 2.
Milline oli [teie/āąųåćī/teie/āąųåé/teie/āąųåćī/teie/āąųåé/teie/āąųåćī/teie/āąųåé] [endise/įūāųåćī/endise/įūāųåé
/kadunud/ļīźīéķīćī/kadunud/ļīźīéķīé] [abikaasa/elukaaslase/ģóęą/abikaasa/elukaaslase/ęåķū/abikaasa
/elukaaslase/ģóęą/abikaasa/elukaaslase/ęåķū/abikaasa/elukaaslase/ģóęą/abikaasa/elukaaslase/ęåķū] kõrgeim
omandatud haridustase?

1. Algharidus üldhariduskoolist (kuni 2 kl kuni 1920ndad, 4 kl kuni 1990ndad, 6 kl tänapäev
2. Põhiharidus üldhariduskoolist: põhikoolist või keskkoolist
3. Keskharidus keskkoolist või gümnaasiumist
4. Kutsekoolis saadud kutse, sisseastumisel ei olnud üldhariduse nõuet, saadud kas ainult kutse või kutse koos
põhiharidusega
5. Kutseõpe kutsekoolis, kutsekeskkoolis, keskerikoolis või tehnikumis, sisseastumisel oli nõutav põhiharidus
6. Kutsekoolis omandatud kutse, sisseastumisel oli nõutav keskharidus
7. Keskeriõppeasutuses või tehnikumis omandatud kutse, sisseastumisel oli nõutav keskharidus
8. Kõrgharidus: kutsekõrgharidus või rakenduskõrgharidus või diplomiõpe (omandamine võimalik pärast
1992.aastat) või bakalaureus või magister (sh integreeritud bakalaureuse ja magistriõpe) või enne 1992. aastat
omandatud kõrgharidus
9. Doktor (varasem teaduste kandidaat, lõpetatud residentuur)
95. Ei oma algharidust, käib veel koolis (laste puhul)
96. Ei oma alg- ega kutseharidust, kirjaoskamatu

97. Haridus omandatud välismaal

IF DN021_HighestEduPart = a97
DN022_OtherHighestEduPart
Millise kooli tunnistuse või kraadi on [teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų/teie/āąųą] [endine/įūāųūé
/endine/įūāųą˙/kadunud/ļīźīéķūé/kadunud/ļīźīéķą˙] [abikaasa/ģóęą/abikaasa/ęåķū/abikaasa/ģóęą/abikaasa
/ęåķū/abikaasa/ģóęą/abikaasa/ęåķū] omandanud?
STRING
ENDIF
DN023_FurtherEduPart
Vaadake kaarti 3.
Mis tüüpi koolid on [teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų/teie/āąųą] [endine/įūāųčé/endine/įūāųą˙
/kadunud/ļīźīéķūé/kadunud/ļīźīéķą˙] [abikaasa/ģóę/abikaasa/ęåķą/abikaasa/ģóę/abikaasa/ęåķą/abikaasa
/ģóęą/abikaasa/ęåķū] lõpetanud?
INT:Märkige kõik vastused, mida vastaja nimetab.
1. Algkooli
2. Põhikooli
3. Keskkooli, gümnaasiumi või kolled¾i
4. Kutsekooli
5. Kutsekeskkooli
6. Tehnikumi, keskeriõppeasutuse
7. Rakenduskõrgkooli, kutsekõrgkooli
8. Kõrgema õppeasutuse
95. Ei ole veel algkooli läbinud, käib koolis (lastel)
96. Ei ole ühtegi kooli lõpetanud
97. Muu (välismaal lõpetatud kool, kui ei oska määratleda kooli tüüpi)

IF 97 IN DN023_FurtherEduPart
DN024_WhichOtherEduPart
Milline muu haridus või kutseharidus [teie/āąųåćī/teie/āąųåé/teie/āąųåćī/teie/āąųåé/teie/āąųåćī/Teie/āąųåé]
[endisel/įūāųåćī/endisel/įūāųåé/lahkunud/ļīźīéķīćī/lahkunud/ļīźīéķīé] [abikaasal/ģóęą/abikaasal/ęåķū/abikaasal
/ģóęą/abikaasal/ęåķū/abikaasal/ģóęą/abikaasal/ęåķū] on?
STRING
ENDIF
DN025_LastJobPartner
Mõelge nüüd oma [endise/įūāųåćī/endise/įūāųåé/kadunud/ļīźīéķīćī/kadunud/ļīźīéķīé] [abikaasa/ģóęą/abikaasa
/ęåķū/abikaasa/ģóęą/abikaasa/ęåķū/abikaasa/ģóęą/abikaasa/ęåķū] viimase töökoha peale. Mis ametit ta
pidas? Kirjeldage võimalikult täpselt tema peamisi tööülesandeid.
STRING
ENDIF
IF MN002_Person[1].MaritalStatus = a3
DN040_PartnerOutsideHH
Kas teil on elukaaslane/partner, kes elab väljaspool teie leibkonda?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF
IF (SN IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP

SN014_Privacy
INT:Järgnevatele küsimustele peaks vastaja vastama ilma kõrvaliste isikute juuresolekuta. Kui keegi on hetkel
vastaja juures, selgitage kõrvalistele isikutele, et järgmised küsimused on isiklikku laadi ja ta peaks neile saama
vastata segamatult.
Vastaja asendajal ei ole lubatud järgmistele küsimustele vastata. Kui vastaja ei suuda ühelegi neist küsimustest
vastata, vajutage iga küsimuse puhul CTRL-K.

1. Pole vajadust selgitada, vastaja on üksinda
2. Küsimuste isiklik laad selgitatud, kolmandad isikud lahkusid ruumist
3. Küsimuste isiklik laad selgitatud, kolmandad isikud ei lahkunud ruumist

SN001_Introduction
Nüüd esitan ma teile mõned küsimused teie suhete kohta teiste inimestega. Inimesed räägivad omavahel aegajalt
nii headest kui halbadest asjadest, kui ka muredest ja rõõmudest oma elus. Mõelge, kellega te VIIMASE 12 KUU
jooksul olete kõige sagedamini arutanud enda jaoks olulisi asju?
Neid asju võib arutada näiteks pereliikmete, sõprade, naabrite või teiste inimestega. Öelge nende inimeste
eesnimed.
1. Jätkake
ELSE
LOOP cnt:= 1 TO 6
ELSE
LOOP
ELSE
ELSE
SN002a_NoMore
Kas on veel selliseid inimesi (kellega te sageli arutate enda jaoks olulisi küsimusi)?
INT:Märkige kohe "1. Jah", kui selliseid inimesi on ilmselt rohkem.
1. Jah
5. Ei
ENDIF
ENDIF
IF SN002a_NoMore = a1
ELSE
SN002_Roster
Nimetage mulle selle inimese eesnimi, kellega te KÕIGE SAGEDAMINI arutate enda jaoks olulisi küsimusi:
INT: [Kui vastaja ei oska nimetada oma sotsiaalse võrgustiku liikmeid, märkige 991/åńėč šåńļīķäåķņ ķå
ģīęåņ ķąēāąņü ÷ėåķīā ńāīåé ńīöčąėüķīé ńåņč, īņģåņüņå 991 ]
STRING
ENDIFELSE
SN005_NetworkRelationship
Kes {SN002_Roster} teile on?
INT:Kui vaja, lugege vastusevariandid ette: Kas see inimene on teie...
1. Abikaasa/elukaaslane
2. Ema
3. Isa
4. Ämm
5. Äi
6. Võõras(kasu-)ema
7. Võõras(kasu-)isa
8. Vend
9. Õde

10. Laps
11. Võõras(kasu-)laps/teie praeguse elukaaslase laps
12. Väimees
13. Minia
14. Lapselaps
15. Vanaisa või- ema
16. Tädi
17. Onu
18. Venna-või õetütar
19. Venna-või õepoeg
20. Muu sugulane
21. Sõber, (endine) koolikaaslane
22. (Endine) kolleeg
23. Naaber
24. Endine abikaasa/elukaaslane
25. Kirikuõpetaja või muu vaimulik
26. Muu professionaalne nõustaja (arst, psühholoog jne)
27. Koduabiline või koduõde
96. Mitte ükski neist
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
SN003a_AnyoneElse
Kas on (veel) mõni selline inimene, kes on teie jaoks mingil muul põhjusel väga oluline?
1. Jah
5. Ei

IF SN003a_AnyoneElse = a1
SN003_AnyoneElse
Öelge palun mulle selle inimese eesnimi, kes on teie jaoks mõnel muul põhjusel oluline.
STRING
IF SN003_AnyoneElse = RESPONSE
LOOP
ELSE
ELSE
SN002a_NoMore
Kas on veel selliseid inimesi (kellega te sageli arutate enda jaoks olulisi küsimusi)?
INT:Märkige kohe "1. Jah", kui selliseid inimesi on ilmselt rohkem.
1. Jah
5. Ei
ENDIF
ENDIF
IF SN002a_NoMore = a1
ELSE
SN002_Roster
Nimetage mulle selle inimese eesnimi, kellega te KÕIGE SAGEDAMINI arutate enda jaoks olulisi küsimusi:
INT: [Kui vastaja ei oska nimetada oma sotsiaalse võrgustiku liikmeid, märkige 991/åńėč šåńļīķäåķņ ķå
ģīęåņ ķąēāąņü ÷ėåķīā ńāīåé ńīöčąėüķīé ńåņč, īņģåņüņå 991 ]
STRING
ENDIFELSE

SN005_NetworkRelationship
Kes {SN002_Roster} teile on?
INT:Kui vaja, lugege vastusevariandid ette: Kas see inimene on teie...
1. Abikaasa/elukaaslane
2. Ema
3. Isa
4. Ämm
5. Äi
6. Võõras(kasu-)ema
7. Võõras(kasu-)isa
8. Vend
9. Õde
10. Laps
11. Võõras(kasu-)laps/teie praeguse elukaaslase laps
12. Väimees
13. Minia
14. Lapselaps
15. Vanaisa või- ema
16. Tädi
17. Onu
18. Venna-või õetütar
19. Venna-või õepoeg
20. Muu sugulane
21. Sõber, (endine) koolikaaslane
22. (Endine) kolleeg
23. Naaber
24. Endine abikaasa/elukaaslane
25. Kirikuõpetaja või muu vaimulik
26. Muu professionaalne nõustaja (arst, psühholoog jne)
27. Koduabiline või koduõde
96. Mitte ükski neist
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
IF newRostercounter > 1
SN004_n_InRoster
INT:Palun kontrollige allpool olevat nimekirja. Kas mõni isik on topelt? Kui kellegi nimi esineb kaks korda,
märkige neist ühe ette linnuke.
0. ^FLDefault[61]
^FLRoster[1]
^FLRoster[2]
^FLRoster[3]
^FLRoster[4]
^FLRoster[5]
^FLRoster[6]
^FLRoster[7]
ENDIF
IF Sizeofsocialnetwork > 0
SN008_Intro_closeness
Nüüd esitan veel mõned küsimused teile lähedaste inimeste kohta.
1. Jätkake

LOOP cnt:= 1 TO 7
IF cnt < (Sizeofsocialnetwork + 1)

LOOP
IF FLRosterName <> ''
ELSE
SN005a_Gender
INT: {FLRosterName}: märkige tema sugu, kahtluse korral küsige.
1. Mees
2. Naine

SN006_NetworkProximity
Vaadake kaarti 5.
Kus {FLRosterName} elab?
1. Samas leibkonnas
2. Samas majas
3. Alla 1 km kaugusel
4. 1-5 km kaugusel
5. 5-25 km kaugusel
6. 25-100 km kaugusel
7. 100-500 km kaugusel
8. Rohkem kui 500 km kaugusel
ENDIF
IF NOT (SN006_NetworkProximity = a1)
SN007_NetworkContact
{FLRosterName}: Kui tihti te suhtlesite temaga VIIMASE 12 KUU jooksul kas silmast silma, telefoni või
kirja teel?
INT:Arvesse läheb igasugune kontakt, kaasa arvatud näiteks e-post, mobiilisõnumid, Messenger, Skype
jne.
1. Iga päev
2. Mitu korda nädalas
3. Umbes kord nädalas
4. Umbes kord kahe nädala jooksul
5. Umbes kord kuus
6. Vähem kui kord kuus
7. Kontakt puudub
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
IF FLRosterName <> ''
SN009_Network_Closeness
{FLRosterName}? Kui lähedasena te ennast temaga tunnete? Kas ...
INT:Lugege vastused ette
1. mitte väga lähedasena
2. mõnel määral lähedasena
3. väga lähedasena
4. ülimalt lähedasena
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF Sizeofsocialnetwork = 0

SN017_Network_Satisfaction
Te ütlesite enne, et sellist inimest ei ole, kellega te oma probleeme arutate ning ei ole ka inimest, kes on muul
põhjusel teile oluline. Kui rahul te olete sellise olukorraga? Vastake 10-pallisel skaalal, kus 0 tähendab täielikku
rahulolematust ja 10 täielikku rahulolu.
0..10
ELSE
SN012_Network_Satisfaction
Kui rahul te üldiselt olete [oma suhetega selle inimesega/ńāīčģč īņķīųåķčåģč ń żņčģ ÷åėīāåźīģ/oma suhetega
nende inimestega//ńāīčģč īņķīųåķč˙ģč ń żņčģč ėžäüģč], kellest me just rääkisime?
Vastake 10-pallisel skaalal, kus 0 tähendab täielikku rahulolematust ja 10 täielikku rahulolu.
0..10
ENDIF
SN013_Non_proxy
INT:Ainult vastaja osa lõpp.
Kes vastas selle ploki küsimustele?
1. Vastaja
2. Küsimused vastamata (vastaja eest vastuseid andva isiku küsitlus)

SN015_Who_present
INT:Märkige, kes oli antud küsimusteploki vastamise juures. Märkige kõik vastused, mis sobivad.
1. Vastaja üksinda
2. Elukaaslane/abikaasa kõrval
3. Laps(ed) kõrval
4. Teised isikud kõrval
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF (MN101_Longitudinal = 0) OR (((((MN101_Longitudinal = 1) AND
(Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive <> 0)) OR (Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive
<> 0)) OR (Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5)) OR
(Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5))
DN039_Intro2
Nüüd esitan mõned küsimused teie vanemate ja õdede-vendade kohta.
1. Jätkake
ENDIF
LOOP
IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5
IF (MN017_FatherinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 1)
LOOP
IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))
DN026_NaturalParentAlive
Kas [teie/āąųą/teie/āąų] [bioloogiline/šīäķą˙/bioloogiline/šīäķīé] [ema /ģąņü/isa/īņåö] elab?
1. Jah
5. Ei

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

DN027_AgeOfDeathParent
Kui vana oli [teie/āąųåé/teie/āąųåģó] [ema/ģąņåšč/isa/īņöó], kui [ta/īķą/ta/īķ] suri?
10..120
ELSE
IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
DN028_AgeOfNaturalParent
Kui vana on [teie/āąųåé/teie/āąųåģó] [ema /ģąņåšč/isa/īņöó] praegu?
18..120
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 0
DN028_AgeOfNaturalParent
Kui vana on [teie/āąųåé/teie/āąųåģó] [ema /ģąņåšč/isa/īņöó] praegu?
18..120
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
DN029_JobOfParent10
Palun mõelge [oma/āąųåé/oma/āąųåćī] [ema/ģąņåšč/isa/īņöą] töökoha peale, kui te olite 10-aastane. Mis
ametit ta pidas? Kirjeldage võimalikult täpselt tema peamisi tööülesandeid.
STRING
ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR
((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))
IF DN026_NaturalParentAlive = a1
DN030_LivingPlaceParent
Vaadake kaarti 5. Kus [teie/āąųą/teie/āąų] [ema/ģąņü/isa/īņåö] elab?
1. Samas leibkonnas
2. Samas majas
3. Alla 1 km kaugusel
4. 1-5 km kaugusel
5. 5-25 km kaugusel
6. 25-100 km kaugusel
7. 100-500 km kaugusel
8. Rohkem kui 500 km kaugusel

IF DN030_LivingPlaceParent > a1
DN032_ContactDuringPast12Months
Kui tihti olete te suhelnud VIIMASE 12 KUU jooksul [oma/āąųåé/oma/āąųčģ] [emaga/ģąņåšüž/isaga/īņöīģ],
kas silmast silma, telefoni, interneti või kirja teel?
INT:INT: Arvesse läheb igasugune kontakt, kaasa arvatud näiteks e-post, mobiilisõnumid, Messenger,
Skype jne.
1. Iga päev
2. Mitu korda nädalas
3. Umbes kord nädalas
4. Umbes kord kahe nädala jooksul
5. Umbes kord kuus
6. Vähem kui kord kuus
7. Kontakt puudub
ENDIF

DN033_HealthParent
Kuidas te hindate [oma/āąųåé/oma/āąųåćī] [ema/ģąņåšč/isa/īņöą] tervist? Kas see on...
1. suurepärane
2. väga hea
3. hea
4. rahuldav
5. halb
ENDIF
ELSE
DN033_HealthParent
Kuidas te hindate [oma/āąųåé/oma/āąųåćī] [ema/ģąņåšč/isa/īņöą] tervist? Kas see on...
1. suurepärane
2. väga hea
3. hea
4. rahuldav
5. halb
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF (MN019_FatherinLawinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 0)
LOOP
IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))
DN026_NaturalParentAlive
Kas [teie/āąųą/teie/āąų] [bioloogiline/šīäķą˙/bioloogiline/šīäķīé] [ema /ģąņü/isa/īņåö] elab?
1. Jah
5. Ei

IF DN026_NaturalParentAlive = a5
DN027_AgeOfDeathParent
Kui vana oli [teie/āąųåé/teie/āąųåģó] [ema/ģąņåšč/isa/īņöó], kui [ta/īķą/ta/īķ] suri?
10..120
ELSE
IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
DN028_AgeOfNaturalParent
Kui vana on [teie/āąųåé/teie/āąųåģó] [ema /ģąņåšč/isa/īņöó] praegu?
18..120
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 0
DN028_AgeOfNaturalParent
Kui vana on [teie/āąųåé/teie/āąųåģó] [ema /ģąņåšč/isa/īņöó] praegu?
18..120
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
DN029_JobOfParent10
Palun mõelge [oma/āąųåé/oma/āąųåćī] [ema/ģąņåšč/isa/īņöą] töökoha peale, kui te olite 10-aastane. Mis

ametit ta pidas? Kirjeldage võimalikult täpselt tema peamisi tööülesandeid.
STRING
ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR
((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))
IF DN026_NaturalParentAlive = a1
DN030_LivingPlaceParent
Vaadake kaarti 5. Kus [teie/āąųą/teie/āąų] [ema/ģąņü/isa/īņåö] elab?
1. Samas leibkonnas
2. Samas majas
3. Alla 1 km kaugusel
4. 1-5 km kaugusel
5. 5-25 km kaugusel
6. 25-100 km kaugusel
7. 100-500 km kaugusel
8. Rohkem kui 500 km kaugusel

IF DN030_LivingPlaceParent > a1
DN032_ContactDuringPast12Months
Kui tihti olete te suhelnud VIIMASE 12 KUU jooksul [oma/āąųåé/oma/āąųčģ] [emaga/ģąņåšüž/isaga
/īņöīģ], kas silmast silma, telefoni, interneti või kirja teel?
INT:INT: Arvesse läheb igasugune kontakt, kaasa arvatud näiteks e-post, mobiilisõnumid, Messenger,
Skype jne.
1. Iga päev
2. Mitu korda nädalas
3. Umbes kord nädalas
4. Umbes kord kahe nädala jooksul
5. Umbes kord kuus
6. Vähem kui kord kuus
7. Kontakt puudub
ENDIF
DN033_HealthParent
Kuidas te hindate [oma/āąųåé/oma/āąųåćī] [ema/ģąņåšč/isa/īņöą] tervist? Kas see on...
1. suurepärane
2. väga hea
3. hea
4. rahuldav
5. halb
ENDIF
ELSE
DN033_HealthParent
Kuidas te hindate [oma/āąųåé/oma/āąųåćī] [ema/ģąņåšč/isa/īņöą] tervist? Kas see on...
1. suurepärane
2. väga hea
3. hea
4. rahuldav
5. halb
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5

IF (MN016_MotherinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 1)
LOOP
IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))
DN026_NaturalParentAlive
Kas [teie/āąųą/teie/āąų] [bioloogiline/šīäķą˙/bioloogiline/šīäķīé] [ema /ģąņü/isa/īņåö] elab?
1. Jah
5. Ei

IF DN026_NaturalParentAlive = a5
DN027_AgeOfDeathParent
Kui vana oli [teie/āąųåé/teie/āąųåģó] [ema/ģąņåšč/isa/īņöó], kui [ta/īķą/ta/īķ] suri?
10..120
ELSE
IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
DN028_AgeOfNaturalParent
Kui vana on [teie/āąųåé/teie/āąųåģó] [ema /ģąņåšč/isa/īņöó] praegu?
18..120
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 0
DN028_AgeOfNaturalParent
Kui vana on [teie/āąųåé/teie/āąųåģó] [ema /ģąņåšč/isa/īņöó] praegu?
18..120
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
DN029_JobOfParent10
Palun mõelge [oma/āąųåé/oma/āąųåćī] [ema/ģąņåšč/isa/īņöą] töökoha peale, kui te olite 10-aastane. Mis
ametit ta pidas? Kirjeldage võimalikult täpselt tema peamisi tööülesandeid.
STRING
ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR
((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))
IF DN026_NaturalParentAlive = a1
DN030_LivingPlaceParent
Vaadake kaarti 5. Kus [teie/āąųą/teie/āąų] [ema/ģąņü/isa/īņåö] elab?
1. Samas leibkonnas
2. Samas majas
3. Alla 1 km kaugusel
4. 1-5 km kaugusel
5. 5-25 km kaugusel
6. 25-100 km kaugusel
7. 100-500 km kaugusel
8. Rohkem kui 500 km kaugusel

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

DN032_ContactDuringPast12Months
Kui tihti olete te suhelnud VIIMASE 12 KUU jooksul [oma/āąųåé/oma/āąųčģ] [emaga/ģąņåšüž/isaga/īņöīģ],
kas silmast silma, telefoni, interneti või kirja teel?
INT:INT: Arvesse läheb igasugune kontakt, kaasa arvatud näiteks e-post, mobiilisõnumid, Messenger,
Skype jne.
1. Iga päev
2. Mitu korda nädalas
3. Umbes kord nädalas
4. Umbes kord kahe nädala jooksul
5. Umbes kord kuus
6. Vähem kui kord kuus
7. Kontakt puudub
ENDIF
DN033_HealthParent
Kuidas te hindate [oma/āąųåé/oma/āąųåćī] [ema/ģąņåšč/isa/īņöą] tervist? Kas see on...
1. suurepärane
2. väga hea
3. hea
4. rahuldav
5. halb
ENDIF
ELSE
DN033_HealthParent
Kuidas te hindate [oma/āąųåé/oma/āąųåćī] [ema/ģąņåšč/isa/īņöą] tervist? Kas see on...
1. suurepärane
2. väga hea
3. hea
4. rahuldav
5. halb
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF (MN018_MotherinLawinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 0)
LOOP
IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))
DN026_NaturalParentAlive
Kas [teie/āąųą/teie/āąų] [bioloogiline/šīäķą˙/bioloogiline/šīäķīé] [ema /ģąņü/isa/īņåö] elab?
1. Jah
5. Ei

IF DN026_NaturalParentAlive = a5
DN027_AgeOfDeathParent
Kui vana oli [teie/āąųåé/teie/āąųåģó] [ema/ģąņåšč/isa/īņöó], kui [ta/īķą/ta/īķ] suri?
10..120
ELSE
IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
DN028_AgeOfNaturalParent
Kui vana on [teie/āąųåé/teie/āąųåģó] [ema /ģąņåšč/isa/īņöó] praegu?
18..120

ENDIF
ENDIF
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 0
DN028_AgeOfNaturalParent
Kui vana on [teie/āąųåé/teie/āąųåģó] [ema /ģąņåšč/isa/īņöó] praegu?
18..120
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
DN029_JobOfParent10
Palun mõelge [oma/āąųåé/oma/āąųåćī] [ema/ģąņåšč/isa/īņöą] töökoha peale, kui te olite 10-aastane. Mis
ametit ta pidas? Kirjeldage võimalikult täpselt tema peamisi tööülesandeid.
STRING
ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR
((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))
IF DN026_NaturalParentAlive = a1
DN030_LivingPlaceParent
Vaadake kaarti 5. Kus [teie/āąųą/teie/āąų] [ema/ģąņü/isa/īņåö] elab?
1. Samas leibkonnas
2. Samas majas
3. Alla 1 km kaugusel
4. 1-5 km kaugusel
5. 5-25 km kaugusel
6. 25-100 km kaugusel
7. 100-500 km kaugusel
8. Rohkem kui 500 km kaugusel

IF DN030_LivingPlaceParent > a1
DN032_ContactDuringPast12Months
Kui tihti olete te suhelnud VIIMASE 12 KUU jooksul [oma/āąųåé/oma/āąųčģ] [emaga/ģąņåšüž/isaga
/īņöīģ], kas silmast silma, telefoni, interneti või kirja teel?
INT:INT: Arvesse läheb igasugune kontakt, kaasa arvatud näiteks e-post, mobiilisõnumid, Messenger,
Skype jne.
1. Iga päev
2. Mitu korda nädalas
3. Umbes kord nädalas
4. Umbes kord kahe nädala jooksul
5. Umbes kord kuus
6. Vähem kui kord kuus
7. Kontakt puudub
ENDIF
DN033_HealthParent
Kuidas te hindate [oma/āąųåé/oma/āąųåćī] [ema/ģąņåšč/isa/īņöą] tervist? Kas see on...
1. suurepärane
2. väga hea
3. hea
4. rahuldav
5. halb
ENDIF
ELSE

DN033_HealthParent
Kuidas te hindate [oma/āąųåé/oma/āąųåćī] [ema/ģąņåšč/isa/īņöą] tervist? Kas see on...
1. suurepärane
2. väga hea
3. hea
4. rahuldav
5. halb
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
IF MN101_Longitudinal = 0
IF Sec_SN.SN905_SiblingInSocialNetwork = 0
DN034_AnySiblings
Kas Teil on (olnud) õdesid või vendi?
INT:INT: Võtke arvesse ka mittebioloogilised õed-vennad
1. Jah
5. Ei
ENDIF
IF (Sec_SN.SN905_SiblingInSocialNetwork = 1) OR (DN034_AnySiblings = a1)
DN035_OldestYoungestBetweenChild
Kui rääkida teie õdedest-vendadest, siis kas te olite...?
1. vanim laps
2. noorim laps
3. vahepealne laps
ENDIF
ENDIF
IF (DN034_AnySiblings = a1) OR (((Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive <> 0) OR
(Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive <> 0)) OR (Sec_SN.SN905_SiblingInSocialNetwork = 1))
DN036_HowManyBrothersAlive
Mitu praegu elavat venda teil on?
INT:INT: Võtke arvesse ka mittebioloogilised vennad.
0..20
DN037_HowManySistersAlive
Mitu praegu elavat õde teil on?
INT:INT: Võtke arvesse ka mittebioloogilised õed
0..20
ENDIF
ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF
IF (CH IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN006_NumFamR = 1
CH001_NumberOfChildren

Nüüd esitan teile mõned küsimused teie laste kohta. Mitu praegu elavat last teil on? Palun lugege üles kõik
[kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ āńåõ ņąźčõ äåņåé/kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ āńåõ ņąźčõ äåņåé/kaasa arvatud/āźėž÷ą˙
āńåõ ņąźčõ äåņåé/kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ āńåõ ņąźčõ äåņåé] [teie abikaasa/āąųåćī ģóęą/teie abikaasa/āąųåé
ęåķū/teie elukaaslase/āąųåćī ńļóņķčźą ęčēķč/teie elukaaslase/āąųåé ńļóņķčöū ęčēķč] bioloogilised lapsed,
kasulapsed, lapsendatud ja võõraslapsed.
INT:Võõraslaps = Abikaasa/elukaaslase laps eelmisest abielust
Lapsendatud laps = Vastaja või tema abikaasa/ elukaaslase laps lapsendamise (õigusliku toimingu) kaudu
Kasulaps = Vastaja või tema abikaasa/ elukaaslase poolt üleskasvatatud laps (sh ka kelle jaoks kas üks neist või
mõlemad on riigi poolt kinnitatud hooldajaks)
0..20
IF CH001_NumberOfChildren > 0
CH201_ChildByINTRO
Nüüd ilmub mul ekraanil nimekiri lastest, kellest me [täna/ńåćīäķ˙/täna või eelmises küsitlusvoorus/ńåćīäķ˙ čėč ā
ļšīųėīģ čķņåšāüž] rääkisime.
Mõni teie lastest võib olla nimekirja sattunud kaks korda, mõni aga välja jäänud. Samuti võib info mõne lapse
osas olla vale või hoopis puududa.
Vaatame koos teiega nimekirja läbi ja veendume, et info on täielik ja õige.
1. Jätkake

CH201_ChildByEnum

TABLE BCH.TChild
LOOP cnt:= 1 TO 20
IF Preload.PreloadedChildren[cnt].Kidcom <> EMPTY
LOOP
IF piPreloadChildIndex = 0
CH001a_ChildCheck
Kas teil on {FL_CH001a_1}?
Võtke arvesse kõik bioloogilised, kasu-, lapsendatud ja võõraslapsed [((('' + CH004_FirstNameOfChild) + '
(') + CH005_SexOfChildN) + ')'/((('' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) +
')'/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ) ja
sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '')
+ CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') + CH004_FirstNameOfChild)
+ ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '')
+ CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/laps
/šåįåķīź/veel lapsi, keda seni ei ole nimetatud/äšóćīé šåįåķīź, źīņīšūé ķå įūė óļīģ˙ķóņ ] [kaasa
arvatud/āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud /āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č ] lapsed.
INT:Vajaduse korral selgitage: meid huvitavad peamiselt praegu elusolevad lapsed. Me parandame
nimekirja nii, et see sisaldaks kõiki bioloogilisi, kasu-, lapsendatud ja võõras- [((('' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ')'/((('' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ')'/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') + CH004_FirstNameOfChild)
+ ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '')
+ CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +

CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') + CH004_FirstNameOfChild)
+ ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '')
+ CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/laps
/šåįåķīź/veel lapsi, keda seni ei ole nimetatud/äšóćīé šåįåķīź, źīņīšūé ķå įūė óļīģ˙ķóņ ] [kaasa
arvatud/āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud /āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č ] lapsed.
1. Jah
5. Ei
ELSE
IF piPreloadChildIndex > 0
CH001a_ChildCheck
Kas teil on {FL_CH001a_1}?
Võtke arvesse kõik bioloogilised, kasu-, lapsendatud ja võõraslapsed [((('' + CH004_FirstNameOfChild) +
' (') + CH005_SexOfChildN) + ')'/((('' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) +
')'/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ) ja
sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) +
'') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild) + '
(') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/laps/šåįåķīź/veel lapsi, keda seni ei ole
nimetatud/äšóćīé šåįåķīź, źīņīšūé ķå įūė óļīģ˙ķóņ ] [kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č
/kaasa arvatud /āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č ] lapsed.
INT:Vajaduse korral selgitage: meid huvitavad peamiselt praegu elusolevad lapsed. Me parandame
nimekirja nii, et see sisaldaks kõiki bioloogilisi, kasu-, lapsendatud ja võõras- [((('' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ')'/((('' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ')'/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild) + '
(') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('laps, kelle nimi on ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild) + '
(') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/laps/šåįåķīź/veel lapsi, keda seni ei ole
nimetatud/äšóćīé šåįåķīź, źīņīšūé ķå įūė óļīģ˙ķóņ ] [kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č
/kaasa arvatud /āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č ] lapsed.
1. Jah
5. Ei
ELSE
CH001a_ChildCheck
Kas teil on {FL_CH001a_1}?
Võtke arvesse kõik bioloogilised, kasu-, lapsendatud ja võõraslapsed [((('' + CH004_FirstNameOfChild) +
' (') + CH005_SexOfChildN) + ')'/((('' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) +
')'/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ) ja
sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) +
'') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +

CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild) + '
(') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/laps/šåįåķīź/veel lapsi, keda seni ei ole
nimetatud/äšóćīé šåįåķīź, źīņīšūé ķå įūė óļīģ˙ķóņ ] [kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č
/kaasa arvatud /āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č ] lapsed.
INT:Vajaduse korral selgitage: meid huvitavad peamiselt praegu elusolevad lapsed. Me parandame
nimekirja nii, et see sisaldaks kõiki bioloogilisi, kasu-, lapsendatud ja võõras- [((('' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ')'/((('' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ')'/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild) + '
(') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('laps, kelle nimi on ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild) + '
(') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/laps/šåįåķīź/veel lapsi, keda seni ei ole
nimetatud/äšóćīé šåįåķīź, źīņīšūé ķå įūė óļīģ˙ķóņ ] [kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č
/kaasa arvatud /āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č ] lapsed.
1. Jah
5. Ei
ENDIF
ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5
CH004_FirstNameOfChild
(Te ütlesite, et teil on kokku [üks/īäčķ/kaks/äāą/kolm/ņšč/neli/÷åņūšå/viis/ļ˙ņü/kuus/ųåńņü/seitse
/ńåģü/kaheksa/āīńåģü/üheksa/äåā˙ņü/kümme/äåń˙ņü/üksteist/īäčķķąķäöąņü/kaksteist/äāåķąäöąņü
/kolmteist/ņščķąäöąņü/neliteist/÷åņūšķąäöąņü/viisteist/ļ˙ņķąäöąņü/kuusteist/ųåńņķąäöąņü/seitseteist
/ńåģķąäöąņü/kaheksateist/āīńåģķąäöąņü/üheksateist/äåā˙ņķąäöąņü/kakskümmend/äāąäöąņü
/kakskümmend üks/äāąäöąņü īäčķ/kakskümmend kaks/äāąäöąņü äāą/kakskümmend kolm/äāąäöąņü
ņšč/kakskümmend neli/äāąäöąņü ÷åņūšå/kakskümmend viis/äāąäöąņü ļ˙ņü/kakskümmend
kuus/äāąäöąņü ųåńņü/kakskümmend seitse/äāąäöąņü ńåģü/kakskümmend kaheksa/äāąäöąņü
āīńåģü/kakskümmend üheksa/äāąäöąņü äåā˙ņü/kolmkümmend/ņščäöąņü] [laps/šåįåķīź/last/äåņč].)
^FL_CH004_5
Mis on selle lapse [õige/ļšąāčėüķī] eesnimi?
INT:Märkige eesnimi.
STRING
CH005_SexOfChildN
Kas {CH004_FirstNameOfChild} on meesoost või naissoost?
INT:Kahtluse korral küsige.
1. Mees
2. Naine

CH006_YearOfBirthChildN
Mis aastal {CH004_FirstNameOfChild} sündis?
INT:Märkige/kontrollige sünniaasta
1875..2011
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))
CH504_WhyChildRemoved
INT:Miks see laps ei kuulu enam laste nimekirja?

1. Elukaaslase laps, kellest vastaja on lahku läinud
2. Laps suri
3. Eelsisestuse viga
4. Laps on eelnevalt nimetatud
97. Muu

IF CH504_WhyChildRemoved = a4
CH505_WhichChildMentionedEarlier
INT:Missugust selles nimekirjas nimetatud lastest oli juba eelnevalt nimetatud?
^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]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF (Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0) AND (Sec_SN.SN_Child[cnt - sn_start].Name = RESPONSE)
LOOP
IF piPreloadChildIndex = 0
CH001a_ChildCheck
Kas teil on {FL_CH001a_1}?
Võtke arvesse kõik bioloogilised, kasu-, lapsendatud ja võõraslapsed [((('' + CH004_FirstNameOfChild) +
' (') + CH005_SexOfChildN) + ')'/((('' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) +
')'/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ) ja
sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) +
'') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild) + '
(') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/laps/šåįåķīź/veel lapsi, keda seni ei ole
nimetatud/äšóćīé šåįåķīź, źīņīšūé ķå įūė óļīģ˙ķóņ ] [kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č
/kaasa arvatud /āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č ] lapsed.
INT:Vajaduse korral selgitage: meid huvitavad peamiselt praegu elusolevad lapsed. Me parandame
nimekirja nii, et see sisaldaks kõiki bioloogilisi, kasu-, lapsendatud ja võõras- [((('' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ')'/((('' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +

CH005_SexOfChildN) + ')'/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild) + '
(') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('laps, kelle nimi on ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild) + '
(') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/laps/šåįåķīź/veel lapsi, keda seni ei ole
nimetatud/äšóćīé šåįåķīź, źīņīšūé ķå įūė óļīģ˙ķóņ ] [kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č
/kaasa arvatud /āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č ] lapsed.
1. Jah
5. Ei
ELSE
IF piPreloadChildIndex > 0
CH001a_ChildCheck
Kas teil on {FL_CH001a_1}?
Võtke arvesse kõik bioloogilised, kasu-, lapsendatud ja võõraslapsed [((('' + CH004_FirstNameOfChild)
+ ' (') + CH005_SexOfChildN) + ')'/((('' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) +
')'/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ) ja
sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) +
'') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild) + '
(') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/laps/šåįåķīź/veel lapsi, keda seni ei ole
nimetatud/äšóćīé šåįåķīź, źīņīšūé ķå įūė óļīģ˙ķóņ ] [kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č
/kaasa arvatud /āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č ] lapsed.
INT:Vajaduse korral selgitage: meid huvitavad peamiselt praegu elusolevad lapsed. Me parandame
nimekirja nii, et see sisaldaks kõiki bioloogilisi, kasu-, lapsendatud ja võõras- [((('' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ')'/((('' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ')'/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild) + '
(') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('laps, kelle nimi on ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild) + '
(') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/laps/šåįåķīź/veel lapsi, keda seni ei ole
nimetatud/äšóćīé šåįåķīź, źīņīšūé ķå įūė óļīģ˙ķóņ ] [kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č
/kaasa arvatud /āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č ] lapsed.
1. Jah
5. Ei
ELSE
CH001a_ChildCheck
Kas teil on {FL_CH001a_1}?
Võtke arvesse kõik bioloogilised, kasu-, lapsendatud ja võõraslapsed [((('' + CH004_FirstNameOfChild)
+ ' (') + CH005_SexOfChildN) + ')'/((('' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) +
')'/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ) ja

sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) +
'') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild) + '
(') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/laps/šåįåķīź/veel lapsi, keda seni ei ole
nimetatud/äšóćīé šåįåķīź, źīņīšūé ķå įūė óļīģ˙ķóņ ] [kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č
/kaasa arvatud /āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č ] lapsed.
INT:Vajaduse korral selgitage: meid huvitavad peamiselt praegu elusolevad lapsed. Me parandame
nimekirja nii, et see sisaldaks kõiki bioloogilisi, kasu-, lapsendatud ja võõras- [((('' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ')'/((('' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ')'/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild) + '
(') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('laps, kelle nimi on ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild) + '
(') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/laps/šåįåķīź/veel lapsi, keda seni ei ole
nimetatud/äšóćīé šåįåķīź, źīņīšūé ķå įūė óļīģ˙ķóņ ] [kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č
/kaasa arvatud /āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č ] lapsed.
1. Jah
5. Ei
ENDIF
ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5
CH004_FirstNameOfChild
(Te ütlesite, et teil on kokku [üks/īäčķ/kaks/äāą/kolm/ņšč/neli/÷åņūšå/viis/ļ˙ņü/kuus/ųåńņü/seitse
/ńåģü/kaheksa/āīńåģü/üheksa/äåā˙ņü/kümme/äåń˙ņü/üksteist/īäčķķąķäöąņü/kaksteist/äāåķąäöąņü
/kolmteist/ņščķąäöąņü/neliteist/÷åņūšķąäöąņü/viisteist/ļ˙ņķąäöąņü/kuusteist/ųåńņķąäöąņü/seitseteist
/ńåģķąäöąņü/kaheksateist/āīńåģķąäöąņü/üheksateist/äåā˙ņķąäöąņü/kakskümmend/äāąäöąņü
/kakskümmend üks/äāąäöąņü īäčķ/kakskümmend kaks/äāąäöąņü äāą/kakskümmend kolm/äāąäöąņü
ņšč/kakskümmend neli/äāąäöąņü ÷åņūšå/kakskümmend viis/äāąäöąņü ļ˙ņü/kakskümmend
kuus/äāąäöąņü ųåńņü/kakskümmend seitse/äāąäöąņü ńåģü/kakskümmend kaheksa/äāąäöąņü
āīńåģü/kakskümmend üheksa/äāąäöąņü äåā˙ņü/kolmkümmend/ņščäöąņü] [laps/šåįåķīź/last/äåņč].)
^FL_CH004_5
Mis on selle lapse [õige/ļšąāčėüķī] eesnimi?
INT:Märkige eesnimi.
STRING
CH005_SexOfChildN
Kas {CH004_FirstNameOfChild} on meesoost või naissoost?
INT:Kahtluse korral küsige.
1. Mees
2. Naine

CH006_YearOfBirthChildN
Mis aastal {CH004_FirstNameOfChild} sündis?
INT:Märkige/kontrollige sünniaasta
1875..2011

ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))
CH504_WhyChildRemoved
INT:Miks see laps ei kuulu enam laste nimekirja?
1. Elukaaslase laps, kellest vastaja on lahku läinud
2. Laps suri
3. Eelsisestuse viga
4. Laps on eelnevalt nimetatud
97. Muu

IF CH504_WhyChildRemoved = a4
CH505_WhichChildMentionedEarlier
INT:Missugust selles nimekirjas nimetatud lastest oli juba eelnevalt nimetatud?
^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]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild <> EMPTY OR Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom <>
EMPTY
LOOP
IF piPreloadChildIndex = 0
CH001a_ChildCheck
Kas teil on {FL_CH001a_1}?
Võtke arvesse kõik bioloogilised, kasu-, lapsendatud ja võõraslapsed [((('' + CH004_FirstNameOfChild)
+ ' (') + CH005_SexOfChildN) + ')'/((('' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) +
')'/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ) ja
sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) +
'') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +

CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild) + '
(') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/laps/šåįåķīź/veel lapsi, keda seni ei ole
nimetatud/äšóćīé šåįåķīź, źīņīšūé ķå įūė óļīģ˙ķóņ ] [kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č
/kaasa arvatud /āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č ] lapsed.
INT:Vajaduse korral selgitage: meid huvitavad peamiselt praegu elusolevad lapsed. Me parandame
nimekirja nii, et see sisaldaks kõiki bioloogilisi, kasu-, lapsendatud ja võõras- [((('' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ')'/((('' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ')'/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild) + '
(') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('laps, kelle nimi on ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild) + '
(') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/laps/šåįåķīź/veel lapsi, keda seni ei ole
nimetatud/äšóćīé šåįåķīź, źīņīšūé ķå įūė óļīģ˙ķóņ ] [kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č
/kaasa arvatud /āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č ] lapsed.
1. Jah
5. Ei
ELSE
IF piPreloadChildIndex > 0
CH001a_ChildCheck
Kas teil on {FL_CH001a_1}?
Võtke arvesse kõik bioloogilised, kasu-, lapsendatud ja võõraslapsed [((('' + CH004_FirstNameOfChild)
+ ' (') + CH005_SexOfChildN) + ')'/((('' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) +
')'/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ) ja
sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN)
+ '') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild) +
' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/laps/šåįåķīź/veel lapsi, keda seni ei ole
nimetatud/äšóćīé šåįåķīź, źīņīšūé ķå įūė óļīģ˙ķóņ ] [kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č
/kaasa arvatud /āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č ] lapsed.
INT:Vajaduse korral selgitage: meid huvitavad peamiselt praegu elusolevad lapsed. Me parandame
nimekirja nii, et see sisaldaks kõiki bioloogilisi, kasu-, lapsendatud ja võõras- [((('' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ')'/((('' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ')'/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild) +
' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('laps, kelle nimi on ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild) +
' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/laps/šåįåķīź/veel lapsi, keda seni ei ole
nimetatud/äšóćīé šåįåķīź, źīņīšūé ķå įūė óļīģ˙ķóņ ] [kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č
/kaasa arvatud /āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č ] lapsed.
1. Jah
5. Ei

ELSE
CH001a_ChildCheck
Kas teil on {FL_CH001a_1}?
Võtke arvesse kõik bioloogilised, kasu-, lapsendatud ja võõraslapsed [((('' + CH004_FirstNameOfChild)
+ ' (') + CH005_SexOfChildN) + ')'/((('' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) +
')'/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ) ja
sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN)
+ '') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild) +
' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/laps/šåįåķīź/veel lapsi, keda seni ei ole
nimetatud/äšóćīé šåįåķīź, źīņīšūé ķå įūė óļīģ˙ķóņ ] [kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č
/kaasa arvatud /āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č ] lapsed.
INT:Vajaduse korral selgitage: meid huvitavad peamiselt praegu elusolevad lapsed. Me parandame
nimekirja nii, et see sisaldaks kõiki bioloogilisi, kasu-, lapsendatud ja võõras- [((('' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ')'/((('' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ')'/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild) +
' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('laps, kelle nimi on ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild) +
' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/laps/šåįåķīź/veel lapsi, keda seni ei ole
nimetatud/äšóćīé šåįåķīź, źīņīšūé ķå įūė óļīģ˙ķóņ ] [kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č
/kaasa arvatud /āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č ] lapsed.
1. Jah
5. Ei
ENDIF
ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5
CH004_FirstNameOfChild
(Te ütlesite, et teil on kokku [üks/īäčķ/kaks/äāą/kolm/ņšč/neli/÷åņūšå/viis/ļ˙ņü/kuus/ųåńņü/seitse
/ńåģü/kaheksa/āīńåģü/üheksa/äåā˙ņü/kümme/äåń˙ņü/üksteist/īäčķķąķäöąņü/kaksteist/äāåķąäöąņü
/kolmteist/ņščķąäöąņü/neliteist/÷åņūšķąäöąņü/viisteist/ļ˙ņķąäöąņü/kuusteist/ųåńņķąäöąņü/seitseteist
/ńåģķąäöąņü/kaheksateist/āīńåģķąäöąņü/üheksateist/äåā˙ņķąäöąņü/kakskümmend/äāąäöąņü
/kakskümmend üks/äāąäöąņü īäčķ/kakskümmend kaks/äāąäöąņü äāą/kakskümmend kolm/äāąäöąņü
ņšč/kakskümmend neli/äāąäöąņü ÷åņūšå/kakskümmend viis/äāąäöąņü ļ˙ņü/kakskümmend
kuus/äāąäöąņü ųåńņü/kakskümmend seitse/äāąäöąņü ńåģü/kakskümmend kaheksa/äāąäöąņü
āīńåģü/kakskümmend üheksa/äāąäöąņü äåā˙ņü/kolmkümmend/ņščäöąņü] [laps/šåįåķīź/last/äåņč].)
^FL_CH004_5
Mis on selle lapse [õige/ļšąāčėüķī] eesnimi?
INT:Märkige eesnimi.
STRING
CH005_SexOfChildN
Kas {CH004_FirstNameOfChild} on meesoost või naissoost?
INT:Kahtluse korral küsige.
1. Mees

2. Naine

CH006_YearOfBirthChildN
Mis aastal {CH004_FirstNameOfChild} sündis?
INT:Märkige/kontrollige sünniaasta
1875..2011
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))
CH504_WhyChildRemoved
INT:Miks see laps ei kuulu enam laste nimekirja?
1. Elukaaslase laps, kellest vastaja on lahku läinud
2. Laps suri
3. Eelsisestuse viga
4. Laps on eelnevalt nimetatud
97. Muu

IF CH504_WhyChildRemoved = a4
CH505_WhichChildMentionedEarlier
INT:Missugust selles nimekirjas nimetatud lastest oli juba eelnevalt nimetatud?
^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]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF (cnt = 1) AND (GridSize > 0)
LOOP
IF piPreloadChildIndex = 0
CH001a_ChildCheck
Kas teil on {FL_CH001a_1}?
Võtke arvesse kõik bioloogilised, kasu-, lapsendatud ja võõraslapsed [((('' + CH004_FirstNameOfChild)
+ ' (') + CH005_SexOfChildN) + ')'/((('' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) +
')'/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ) ja
sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +

CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN)
+ '') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild) +
' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/laps/šåįåķīź/veel lapsi, keda seni ei ole
nimetatud/äšóćīé šåįåķīź, źīņīšūé ķå įūė óļīģ˙ķóņ ] [kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č
/kaasa arvatud /āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č ] lapsed.
INT:Vajaduse korral selgitage: meid huvitavad peamiselt praegu elusolevad lapsed. Me parandame
nimekirja nii, et see sisaldaks kõiki bioloogilisi, kasu-, lapsendatud ja võõras- [((('' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ')'/((('' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ')'/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild) +
' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('laps, kelle nimi on ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild) +
' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/laps/šåįåķīź/veel lapsi, keda seni ei ole
nimetatud/äšóćīé šåįåķīź, źīņīšūé ķå įūė óļīģ˙ķóņ ] [kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č
/kaasa arvatud /āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č ] lapsed.
1. Jah
5. Ei
ELSE
IF piPreloadChildIndex > 0
CH001a_ChildCheck
Kas teil on {FL_CH001a_1}?
Võtke arvesse kõik bioloogilised, kasu-, lapsendatud ja võõraslapsed [((('' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ')'/((('' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (')
+ CH005_SexOfChildN) + ')'/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild)
+ ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('laps, kelle nimi on ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild)
+ ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/laps/šåįåķīź/veel lapsi, keda seni ei
ole nimetatud/äšóćīé šåįåķīź, źīņīšūé ķå įūė óļīģ˙ķóņ ] [kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č /kaasa
arvatud/āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud /āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č ] lapsed.
INT:Vajaduse korral selgitage: meid huvitavad peamiselt praegu elusolevad lapsed. Me parandame
nimekirja nii, et see sisaldaks kõiki bioloogilisi, kasu-, lapsendatud ja võõras- [((('' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ')'/((('' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (')
+ CH005_SexOfChildN) + ')'/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild)
+ ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('laps, kelle nimi on ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +

CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild)
+ ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/laps/šåįåķīź/veel lapsi, keda seni ei
ole nimetatud/äšóćīé šåįåķīź, źīņīšūé ķå įūė óļīģ˙ķóņ ] [kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č /kaasa
arvatud/āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud /āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č ] lapsed.
1. Jah
5. Ei
ELSE
CH001a_ChildCheck
Kas teil on {FL_CH001a_1}?
Võtke arvesse kõik bioloogilised, kasu-, lapsendatud ja võõraslapsed [((('' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ')'/((('' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (')
+ CH005_SexOfChildN) + ')'/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild)
+ ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('laps, kelle nimi on ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild)
+ ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/laps/šåįåķīź/veel lapsi, keda seni ei
ole nimetatud/äšóćīé šåįåķīź, źīņīšūé ķå įūė óļīģ˙ķóņ ] [kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č /kaasa
arvatud/āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud /āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č ] lapsed.
INT:Vajaduse korral selgitage: meid huvitavad peamiselt praegu elusolevad lapsed. Me parandame
nimekirja nii, et see sisaldaks kõiki bioloogilisi, kasu-, lapsendatud ja võõras- [((('' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ')'/((('' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (')
+ CH005_SexOfChildN) + ')'/(((((((((('laps, kelle nimi on ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild)
+ ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('laps, kelle nimi on ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ) ja sünniaasta ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ' ') + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') +
CH006_YearOfBirthChildN/(((((((((('šåįåķīź, źīņīšīćī ēīāóņ ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), šīäčėń˙ ') + CH006_YearOfBirthChildN) + '') + CH004_FirstNameOfChild)
+ ' (') + CH005_SexOfChildN) + '), ') + CH006_YearOfBirthChildN/laps/šåįåķīź/veel lapsi, keda seni ei
ole nimetatud/äšóćīé šåįåķīź, źīņīšūé ķå įūė óļīģ˙ķóņ ] [kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č /kaasa
arvatud/āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud /āźėž÷ą˙ č /kaasa arvatud/āźėž÷ą˙ č ] lapsed.
1. Jah
5. Ei
ENDIF
ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5
CH004_FirstNameOfChild
(Te ütlesite, et teil on kokku [üks/īäčķ/kaks/äāą/kolm/ņšč/neli/÷åņūšå/viis/ļ˙ņü/kuus/ųåńņü/seitse
/ńåģü/kaheksa/āīńåģü/üheksa/äåā˙ņü/kümme/äåń˙ņü/üksteist/īäčķķąķäöąņü/kaksteist/äāåķąäöąņü
/kolmteist/ņščķąäöąņü/neliteist/÷åņūšķąäöąņü/viisteist/ļ˙ņķąäöąņü/kuusteist/ųåńņķąäöąņü/seitseteist
/ńåģķąäöąņü/kaheksateist/āīńåģķąäöąņü/üheksateist/äåā˙ņķąäöąņü/kakskümmend/äāąäöąņü
/kakskümmend üks/äāąäöąņü īäčķ/kakskümmend kaks/äāąäöąņü äāą/kakskümmend kolm/äāąäöąņü
ņšč/kakskümmend neli/äāąäöąņü ÷åņūšå/kakskümmend viis/äāąäöąņü ļ˙ņü/kakskümmend
kuus/äāąäöąņü ųåńņü/kakskümmend seitse/äāąäöąņü ńåģü/kakskümmend kaheksa/äāąäöąņü
āīńåģü/kakskümmend üheksa/äāąäöąņü äåā˙ņü/kolmkümmend/ņščäöąņü] [laps/šåįåķīź/last/äåņč].)
^FL_CH004_5
Mis on selle lapse [õige/ļšąāčėüķī] eesnimi?
INT:Märkige eesnimi.

STRING
CH005_SexOfChildN
Kas {CH004_FirstNameOfChild} on meesoost või naissoost?
INT:Kahtluse korral küsige.
1. Mees
2. Naine

CH006_YearOfBirthChildN
Mis aastal {CH004_FirstNameOfChild} sündis?
INT:Märkige/kontrollige sünniaasta
1875..2011
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))
CH504_WhyChildRemoved
INT:Miks see laps ei kuulu enam laste nimekirja?
1. Elukaaslase laps, kellest vastaja on lahku läinud
2. Laps suri
3. Eelsisestuse viga
4. Laps on eelnevalt nimetatud
97. Muu

IF CH504_WhyChildRemoved = a4
CH505_WhichChildMentionedEarlier
INT:Missugust selles nimekirjas nimetatud lastest oli juba eelnevalt nimetatud?
^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]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
CH203_Done

IWER: Kontrollige, et kõik lapsed on märgitud.

{Children_table_1} {Children_table_2} {Children_table_3} {Children_table_4} {Children_table_5}
{Children_table_6} {Children_table_7} {Children_table_8} {Children_table_9} {Children_table_10}
{Children_table_11} {Children_table_12} {Children_table_13} {Children_table_14} {Children_table_15}
{Children_table_16} {Children_table_17} {Children_table_18} {Children_table_19} {Children_table_20}
1. Jätkake

ENDTABLE
CH202_ChildInfoByEnum

TABLE BCH.TChildInfo
LOOP cnt:= 1 TO 20
IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a1
LOOP
ELSE
ELSE
CH014_ContactChild
Räägime nüüd lapsest {CH004_FirstNameOfChild}. Kui sageli te VIIMASE 12 KUU jooksul olete temaga
suhelnud kas silmast silma, telefoni, interneti või kirja teel?
INT:INT: Arvesse läheb igasugune kontakt, kaasa arvatud näiteks e-post, mobiilisõnumid, Messenger,
Skype jne.
1. Iga päev
2. Mitu korda nädalas
3. Umbes kord nädalas
4. Umbes kord kahe nädala jooksul
5. Umbes kord kuus
6. Vähem kui kord kuus
7. Kontakt puudub
ENDIF
ENDIF
IF piPreloadChildIndex = '0'
ELSE
ELSE
CH007_ChLWh
Vaadake kaarti 5.
Kus {CH004_FirstNameOfChild} elab?
1. Samas leibkonnas
2. Samas majas
3. Alla 1 km kaugusel
4. 1-5 km kaugusel
5. 5-25 km kaugusel
6. 25-100 km kaugusel
7. 100-500 km kaugusel
8. Rohkem kui 500 km kaugusel
ENDIF
ENDIF
CH002_NatChild

Kas {CH004_FirstNameOfChild} on teie [ja teie praeguse abikaasa või elukaaslase/č āąųåćī ķūķåųķåćī
ńóļšóćą čėč ńļóņķčźą ęčēķč/ja teie praeguse abikaasa või elukaaslase/č āąųåé ķūķåųķåé ńóļšóćč čėč
ńļóņķčöū ęčēķč] bioloogiline laps?
1. Jah
5. Ei

IF CH002_NatChild = a5
IF MN005_ModeQues = a1
CH010_StepAdopFostChild
Kas {CH004_FirstNameOfChild} on...
1. teie bioloogiline laps
2. võõraslaps
3. lapsendatud laps
4. kasulaps
ELSE
CH011_OwnChildN
Kas {CH004_FirstNameOfChild} on...
1. teie ja teie praeguse elukaaslase laps
2. teie bioloogiline laps eelmisest suhtest
3. teie praeguse elukaaslase laps eelmisest suhtest
4. lapsendatud laps
5. kasulaps
ENDIF
ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)
CH012_MaritalStatusChildN
Vaadake kaarti 4.
Milline on {CH004_FirstNameOfChild} ametlik perekonnaseis?
1. Abielus, elab koos abikaasaga
2. Kooselu notariaalselt sõlmitud varalepinguga
3. Abielus, elab abikaasast lahus
4. Vallaline, ei ole kunagi abielus olnud
5. Lahutatud
6. Lesk

IF CH012_MaritalStatusChildN.ORD > 2
CH013_PartnerChildN
Kas {CH004_FirstNameOfChild} on kooselus?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
ENDIF
IF ((CH007_ChLWh <> a1) AND (CH007_ChLWh <> DONTKNOW)) AND (CH007_ChLWh <> REFUSAL)
CH015_YrChldMoveHh
Mis aastal {CH004_FirstNameOfChild} lahkus teie leibkonnast ja asus omaette elama?

INT:INT: Lugeda viimast kolimist. Kui laps elab endiselt kodus (nt lahutatud emaga koos), märkige "2999".
1900..2999
ENDIF
ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)

CH016_ChildOcc
Vaadake kaarti 6.
{CH004_FirstNameOfChild}: milline neist valikutest teda praegu põhiliselt iseloomustab?
INT:INT: NB! Ajutist töölt puudumist rasedus- ja sünnituspuhkuse, haiguse, vigastuse jt selliste põhjuste
tõttu arvestage töötamiseks!
1. Täistööajaga
2. Osalise tööajaga
3. Füüsilisest isikust ettevõtja või töötab pereettevõttes
4. Töötu
5. Kõrgkoolis, kutseõppes, ümberõppes, õppimas
6. Lapsehoolduspuhkusel
7. Pensionil või ennetähtaegsel pensionil
8. Parandamatult haige või invaliid (tõsise puudega)
9. Hoolitseb kodu või perekonna eest (kodune)
97. Muu

IF (piPreloadChildIndex = '0') OR piPreloadChildIndex = EMPTY
CH017_EducChild
Vaadake kaarti 2.
{CH004_FirstNameOfChild}: milline on tema kõrgeim omandatud haridustase?
1. Algharidus üldhariduskoolist (kuni 2 kl kuni 1920ndad, 4 kl kuni 1990ndad, 6 kl tänapäev
2. Põhiharidus üldhariduskoolist: põhikoolist või keskkoolist
3. Keskharidus keskkoolist või gümnaasiumist
4. Kutsekoolis saadud kutse, sisseastumisel ei olnud üldhariduse nõuet, saadud kas ainult kutse või kutse
koos põhiharidusega
5. Kutseõpe kutsekoolis, kutsekeskkoolis, keskerikoolis või tehnikumis, sisseastumisel oli nõutav
põhiharidus
6. Kutsekoolis omandatud kutse, sisseastumisel oli nõutav keskharidus
7. Keskeriõppeasutuses või tehnikumis omandatud kutse, sisseastumisel oli nõutav keskharidus
8. Kõrgharidus: kutsekõrgharidus või rakenduskõrgharidus või diplomiõpe (omandamine võimalik pärast
1992. aastat) või bakalaureus või magister (sh integreeritud bakalaureuse ja magistriõpe) või enne 1992.
aastat omandatud kõrgharidus
9. Doktor (varasem teaduste kandidaat), lõpetatud residentuur
95. Ei oma algharidust, käib veel koolis (laste puhul)
96. Ei oma alg- ega kutseharidust, kirjaoskamatu
97. Haridus omandatud välismaal

CH018_EdInstChild
Vaadake kaarti 3.
Millise kooli {CH004_FirstNameOfChild} on lõpetanud?
INT:Märkige kõik koolid, mida vastaja nimetab.
1. Algkooli
2. Põhikooli
3. Keskkooli, gümnaasiumi või kolled¾i
4. Kutsekooli
5. Kutsekeskkooli
6. Tehnikumi, keskeriõppeasutuse
7. Rakenduskõrgkooli, kutsekõrgkooli
8. Kõrgema õppeasutuse (sh ülikooli)
95. Ei ole veel algkooli läbinud, käib koolis (lastel)
96. Ei ole ühtegi kooli lõpetanud
97. Muu (välismaal lõpetatud kool, kui ei oska määratleda kooli tüüpi)

CH019_NoChildren
{CH004_FirstNameOfChild}: mitu last tal on? Palun arvestage nii kõiki bioloogilisi lapsi kui ka kasu-,
lapsendatud ja võõraslapsi, kaasaarvatud tema abikaasa või elukaaslase omad.

0..25
IF CH019_NoChildren > 0
CH020_YrBrthYCh
{CH004_FirstNameOfChild}: mis aastal tema [kõige noorem/ģėąäųčé] laps sündis?
1875..2011
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDTABLE
IF MN101_Longitudinal = 1
IF numberofcheckedpreloadchildren > 0
CH507_IntroCheckChildren
Täpsustan nüüd seda infot, mida oleme eelmise küsitluse käigus kogunud teie [lapse/šåįåķźå/laste/äåņ˙õ] kohta.
1. Jätkake

CH524_LocationCheckChildren
Kas [teie laps/āąų šåįåķīź/mõni teie lastest/źņī-ņī čē āąųčõ äåņåé/teie laps/āąų šåįåķīź/mõni teie lastest/źņī-ņī čē
āąųčõ äåņåé] on peale eelmist küsitlust {FL_CH524_1} elukohta vahetanud?
1. Jah
5. Ei

IF CH524_LocationCheckChildren = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH525_LocationWhom
Milline laps elukohta vahetas?
INT:Kontrollige kõiki lapsi.
^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. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1

IN CH525_LocationWhom))
LOOP
CH526_LocationChanged
Vaadake kaarti 5. Kus {FL_CH526_1} elab?
1. Samas leibkonnas
2. Samas majas
3. Alla 1 km kaugusel
4. 1-5 km kaugusel
5. 5-25 km kaugusel
6. 25-100 km kaugusel
7. 100-500 km kaugusel
8. Rohkem kui 500 km kaugusel
ENDLOOP
ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH525_LocationWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH526_LocationChanged
Vaadake kaarti 5. Kus {FL_CH526_1} elab?
1. Samas leibkonnas
2. Samas majas
3. Alla 1 km kaugusel
4. 1-5 km kaugusel
5. 5-25 km kaugusel
6. 25-100 km kaugusel
7. 100-500 km kaugusel
8. Rohkem kui 500 km kaugusel
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_22 = 1
CH508_SchoolCheckChildren
Vaadake kaarti 2.
Kas [teie laps/āąų šåįåķīź/mõni teie lastest/źņī-ņī čē āąųčõ äåņåé/teie laps/āąų šåįåķīź/mõni teie lastest/źņī-ņī
čē āąųčõ äåņåé] on pärast intervjuud {FL_CH508_1} omandanud mõne sellel kaardil loetletud kõrgema
haridustaseme?
1. Jah
5. Ei

IF CH508_SchoolCheckChildren = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH509_SchoolWhom
Milline laps?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]

^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1
IN CH509_SchoolWhom))
LOOP
CH510_Leaving_certificate
Millise kõrgema haridustaseme {FL_CH510_1} omandas?
1. Algharidus (kuni 2 kl kuni 1920ndad, 4 kl kuni 1990ndad, 6 kl tänapäev
2. Põhiharidus üldhariduskoolist: üldhariduskoolist: põhikoolist või keskkoolist
3. Keskharidus keskkoolist või gümnaasiumist
4. Kutsekoolis saadud kutse, sisseastumisel ei olnud üldhariduse nõuet, saadud kas ainult kutse või kutse
koos põhiharidusega
5. Kutseõpe kutsekoolis, kutsekeskkoolis, keskerikoolis või tehnikumis, sisseastumisel oli nõutav
põhiharidus
6. Kutsekoolis omandatud kutse, sisseastumisel oli nõutav keskharidus
7. Keskerikoolis või tehnikumis omandatud kutse, sisseastumisel oli nõutav keskharidus
8. Kõrgharidus: kutsekõrgharidus või rakenduskõrgharidus või diplomiõpe (omandamine võimalik pärast
1992.aastat) või bakalaureus või magister (sh integreeritud bakalaureuse ja magistriõpe) või enne 1992.
aastat omandatud kõrgharidus
9. Doktor (varasem teaduste kandidaat), lõpetatud residentuur
95. Ei oma algharidust, käib veel koolis (laste puhul)
96. . Ei oma alg- ega kutseharidust, kirjaoskamatu
97. Haridus omandatud välismaal
ENDLOOP
ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH509_SchoolWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH510_Leaving_certificate
Millise kõrgema haridustaseme {FL_CH510_1} omandas?
1. Algharidus (kuni 2 kl kuni 1920ndad, 4 kl kuni 1990ndad, 6 kl tänapäev
2. Põhiharidus üldhariduskoolist: üldhariduskoolist: põhikoolist või keskkoolist
3. Keskharidus keskkoolist või gümnaasiumist
4. Kutsekoolis saadud kutse, sisseastumisel ei olnud üldhariduse nõuet, saadud kas ainult kutse või kutse
koos põhiharidusega
5. Kutseõpe kutsekoolis, kutsekeskkoolis, keskerikoolis või tehnikumis, sisseastumisel oli nõutav
põhiharidus
6. Kutsekoolis omandatud kutse, sisseastumisel oli nõutav keskharidus

7. Keskerikoolis või tehnikumis omandatud kutse, sisseastumisel oli nõutav keskharidus
8. Kõrgharidus: kutsekõrgharidus või rakenduskõrgharidus või diplomiõpe (omandamine võimalik pärast
1992.aastat) või bakalaureus või magister (sh integreeritud bakalaureuse ja magistriõpe) või enne 1992.
aastat omandatud kõrgharidus
9. Doktor (varasem teaduste kandidaat), lõpetatud residentuur
95. Ei oma algharidust, käib veel koolis (laste puhul)
96. . Ei oma alg- ega kutseharidust, kirjaoskamatu
97. Haridus omandatud välismaal
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_32 = 1
CH511_DegreeCheckChildren
Vaadake kaarti 3.
Kas pärast meie intervjuud {FL_CH511_1} on [teie laps/āąų šåįåķīź/mõni teie lastest/źņī-ņī čē āąųčõ äåņåé/teie
laps/āąų šåįåķīź/mõni teie lastest/źņī-ņī čē āąųčõ äåņåé] lõpetanud mõne järgnevalt loetletud kooli tüüpidest?
1. Jah
5. Ei

IF CH511_DegreeCheckChildren = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH512_DegreeWhom
Milline laps?

INT:INT: Küsige kõigi olemasolevate laste kohta.
^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. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((1 IN CH512_DegreeWhom) OR
(CH001_NumberOfChildren = 1))
LOOP
CH513_DegreeObtained

Millist tüüpi kooli {FL_CH513_1} lõpetas?
1. Algkooli
2. Põhikooli
3. Keskkooli, gümnaasiumi või kolled¾i
4. Kutsekooli
5. Kutsekeskkooli
6. Tehnikumi, keskeriõppeasutuse
7. Rakenduskõrgkooli, kutsekõrgkooli
8. Kõrgema õppeasutuse (sh ülikooli)
95. Ei ole veel algkooli läbinud, käib koolis (lastel)
96. Ei ole ühtegi kooli lõpetanud
97. Muu (Välismaal lõpetatud kool, kui ei oska koolitüüpi määratleda)
ENDLOOP
ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH512_DegreeWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH513_DegreeObtained
Millist tüüpi kooli {FL_CH513_1} lõpetas?
1. Algkooli
2. Põhikooli
3. Keskkooli, gümnaasiumi või kolled¾i
4. Kutsekooli
5. Kutsekeskkooli
6. Tehnikumi, keskeriõppeasutuse
7. Rakenduskõrgkooli, kutsekõrgkooli
8. Kõrgema õppeasutuse (sh ülikooli)
95. Ei ole veel algkooli läbinud, käib koolis (lastel)
96. Ei ole ühtegi kooli lõpetanud
97. Muu (Välismaal lõpetatud kool, kui ei oska koolitüüpi määratleda)
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_bigger_16 = 1
CH514_MaritalStatusCheckChildren
Kas alates intervjuust {FL_CH514_1} on [teie lapse/āąųåćī šåįåķźą/mõne teie lapse/źīćī-ņī čē āąųčõ äåņåé/teie
lapse/āąųåćī šåįåķźą/mõne teie lapse/źīćī-ņī čē āąųčõ äåņåé] perekonnaseis muutunud?
1. Jah
5. Ei

IF CH514_MaritalStatusCheckChildren = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH515_MaritalStatusWhom
Millise lapse perekonnaseis on muutunud?
INT:Kontrollige kõiki sobivaid lapsi.
^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. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1
IN CH515_MaritalStatusWhom))
LOOP
CH516_MaritalStatus
Vaadake kaarti 4. Milline on {FL_CH516_1} ametlik perekonnaseis?
1. Abielus, elab koos abikaasaga
2. Kooselu notariaalselt sõlmitud varalepinguga
3. Abielus, elab abikaasast lahus
4. Vallaline, ei ole kunagi abielus olnud
5. Lahutatud
6. Lesk
ENDLOOP
ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH515_MaritalStatusWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH516_MaritalStatus
Vaadake kaarti 4. Milline on {FL_CH516_1} ametlik perekonnaseis?
1. Abielus, elab koos abikaasaga
2. Kooselu notariaalselt sõlmitud varalepinguga
3. Abielus, elab abikaasast lahus
4. Vallaline, ei ole kunagi abielus olnud
5. Lahutatud
6. Lesk
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
CH517_BecomeParent
Kas pärast intervjuud {FL_CH517_1} on [teie lapsel/āąųåćī šåįåķźą/mõnel teie lastest/źīćī-ķčįóäü čē āąųčõ
äåņåé/teie lapsel/āąų åćī šåįåķźą/mõnel teie lastest/źīćī-ķčįóäü čē āąųčõ äåņåé] lisandunud veel lapsi?

INT:Palun arvestage nii kõiki bioloogilisi lapsi kui ka kasu-, lapsendatud ja võõraslapsi, kaasaarvatud vastaja
abikaasa või elukaaslase omad.
1. Jah
5. Ei

IF CH517_BecomeParent = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH518_ParentWhom
Millise lapse perekonda lisandus veel lapsi?
INT:Kontrollige kõiki sobivaid lapsi, kes võisid sel perioodil lapsevanemaks saada
^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. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1
IN CH518_ParentWhom))
LOOP
CH519_NewK
{FL_CH519_1}: Mitu last tal kokku on?
1..25
IF CH519_NewK > 0
CH520_YoungestBorn
Mis aastal [see laps/żņīņ šåįåķīź/noorim neist lastest/ńąģūé ģėąäųčé čē żņčõ äåņåé] sündis?
1. 2003 või varem
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011
ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH518_ParentWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH519_NewK
{FL_CH519_1}: Mitu last tal kokku on?
1..25
IF CH519_NewK > 0
CH520_YoungestBorn
Mis aastal [see laps/żņīņ šåįåķīź/noorim neist lastest/ńąģūé ģėąäųčé čē żņčõ äåņåé] sündis?
1. 2003 või varem
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CH021_NoGrandChild
Nüüd räägime lapselastest. Mitu lapselast teil [ja teie/č ó āąųåćī/ja teie/č ó āąųåé/ja teie/č ó āąųåćī/ja teie/č ó
āąųåé] [abikaasal/ģóęą/abikaasal/ęåķū/elukaaslasel/ńļóņķčźą ęčēķč/elukaaslasel/ńļóņķčöū ęčēķč] kokku on?
Arvestage ka oma abikaasa või elukaaslase eelmistest suhetest pärit laste lapsi.

INT:Arvestage ka abikaasa või elukaaslase lapselapsi eelmistest suhetest.
0..20
IF CH021_NoGrandChild > 0
CH022_GreatGrChild
Kas teil [või teie/čėč ó āąųåćī/või teie/čėč ó āąųåé/või teie/čėč ó āąųåćī/või teie/čėč ó āąųåé] [abikaasal/ģóęą
/abikaasal/ęåķą/elukaaslasel/ńļóņķčźą ęčēķč/elukaaslasel/ńļóņķčöū ęčēķč] on lapselapselapsi?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
CH023_IntCheck
KONTROLLKÜSIMUS: kes vastas selle mooduli küsimustele?
1. Ainult vastaja
2. Vastaja koos teise isikuga, kes andis vastuseid vastaja eest
3. Ainult teine isik, kes andis vastuseid vastaja eest

ENDIFENDLOOPENDIF
IF (PH IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
PH001_Intro
Edasi räägime teie tervisest.
1. Jätkake

LOOP
PH003_HealthGen2
Kas te ütleksite, et teie tervis on...
1. suurepärane
2. väga hea
3. hea
4. rahuldav
5. halb

PH004_LStIll
Inimestel esineb kroonilisi või pikaajalisi terviseprobleeme, mis teevad neile muret pikema aja jooksul. Kas teil on
pikaajalisi terviseprobleeme, haigusi, puudeid või vaegusi?
INT:INT: Arvesse lähevad ka vaimse tervise probleemid.
1. Jah
5. Ei

PH005_LimAct
Kui rääkida vähemalt VIIMASEST 6 KUUST, siis mil määral on mõni terviseprobleem piiranud teid tegevustes,
mida inimesed tavaliselt teevad? Kas
1. oluliselt piiranud
2. piiranud, kuid mitte oluliselt
3. ei ole piiranud

IF MN808_AgeRespondent <= 75
PH061_LimPaidWork
Kas teil on terviseprobleeme või puudeid, mis piiravad teid (soovi korral) tasustatava töö tegemisel ?
INT:Juhul, kui vastaja on töötamise lõpetanud, paluge vastajal mõelda olukorrale, kus ta sooviks uuesti tööle
asuda: kas sellises olukorras oleks tal terviseprobleeme, mis töö tegemist takistaksid?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
PH006_DocCond
Vaadake kaarti 7.
[Kas arst on teile kunagi öelnud, et teil on/Ćīāīščė ėč Āąģ āšą÷ źīćäą-ķčįóäü, ÷ņī ó Āąń/Kas teil praegu on/Åńņü
ėč ó Āąń ńåé÷ąń ] mõni kaardil nimetatud terviseprobleemidest? [Sellega me peame silmas, et arst on teile
öelnud, et teil on see terviseprobleem ning praegusel ajal kas ravitakse seda või te kannatate selle
terviseprobleemi all/Ļīä żņčģ ģū ļīķčģąåģ, ÷ņī āšą÷ ćīāīščė Āąģ, ÷ņī ó Āąń ļšīįėåģą ńī ēäīšīāüåģ, źīņīšóž ā
ķąńņī˙łåå āšåģ˙ ėå÷ąņ čėč āū ńņšąäąåņå īņ żņīé ļšīįėåģū ńī ēäīšīāüåģ] Nimetage seisundi number või seisundite
numbrid.

INT:INT: Märkige kõik vastused, mida vastaja nimetab.
1. Südameinfarkt või pärgarteri tromboos või muu südamehaigus (kaasa arvatud südamepuudulikkus)
2. Kõrge vererõhk või hüpertooniatõbi

3. Vere kõrge kolesteroolitase
4. Ajurabandus (insult või ajuinfarkt) või ajuvereringe haigus
5. Diabeet või kõrge veresuhkru tase
6. Krooniline kopsuhaigus, nt krooniline bronhiit või emfüseemia
8. Artriidid, k.a. osteoartriit (osteoartroos) või reumatoidartriit ja artroosid
10. Vähk või halvaloomuline kasvaja, k.a. leukeemia või lümfoom, kuid v.a. pindmised nahavähid
11. Maohaavandid või kaksteistsõrmiksoole haavandid, muud peptilised haavandid
12. Parkinsoni tõbi
13. Silmakae ehk katarakt
14. Puusaluu murd või reieluu murd
15. Muud luumurrud
16. Alzheimeri tõbi, dementsus või muu oluline mäluhäire
96. Mitte ühtegi neist
97. Muud nimetamata haigusseisundid

IF 97 IN PH006_DocCond
PH007_OthCond
Milliseid teisi terviseprobleeme on teil olnud?
INT:INT: Märkige kõik terviseprobleemid, mida vastaja nimetab.
STRING
ENDIF
LOOP cnt:= 1 TO 19
IF ((cnt < 18) AND (cnt IN PH006_DocCond)) OR ((cnt = 20) AND (97 IN PH006_DocCond))
LOOP
IF piIndexSub <> 18
IF piIndexSub = 10
PH008_OrgCan
Millises elundis või kehaosas teil on või on olnud vähk?
INT:INT: Märkige kõik vastused, mida vastaja nimetab.
1. Aju
2. Suuõõs
3. Kõri
4. Neel
5. Kilpnääre
6. Kopsud
7. Rind
8. Söögitoru
9. Magu
10. Maks
11. Pankreas
12. Neer
13. Eesnääre
14. Munand
15. Munasari
16. Emakakael
17. Emakalimaskest
18. Käärsool või pärasool
19. Põis
20. Nahk
21. Lümfisüsteem (lümfoom)
22. Vereloomesüsteem (leukeemia)
97. Muu organ
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

PH009_AgeCond
Kui vana te olite, kui arst teile esimest korda ütles, et teil on [südameinfarkt või pärgarteri tromboos või muu
südamehaigus (kaasa arvatud südamepuudulikkus)/kõrge vererõhk või hüpertooniatõbi/vere kõrge
kolesteroolitase/ajurabandus (insult või ajuinfarkt) või ajuvereringe haigus/diabeet või kõrge veresuhkru
tase/krooniline kopsuhaigus, näiteks krooniline bronhiit või emfüseem/artriidid, k.a. osteoartriit
(osteoartroos) või reumatoidartriit ja artroosid/vähk või halvaloomuline kasvaja, k.a. leukeemia või lümfoom,
kuid v.a pindmised nahavähid/maohaavandid või kaksteistsõrmiksoole haavandid, muud peptilised
haavandid/Parkinsoni tõbi/silmakae ehk katarakt /puusa- või reieluu murd/muud luumurrud/Alzheimeri
haigus, dementsus või muu oluline mäluhäire''s disease/./Čķōąšźņ ģčīźąšäą čėč źīšīķąšķūé ņšīģįīē, čėč
äšóćčå ēąįīėåāąķč˙ ńåšäöą (ā ņīģ ÷čńėå ńåšäå÷ķą˙ ķåäīńņąņī÷ķīńņü)/Āūńīźīå źšīā˙ķīå äąāėåķčå čėč
ćčļåšņīķč˙/ļīāūųåķķīå ńīäåšęąķčå õīėåńņåšīėą ā źšīāč/Ģīēćīāīé óäąš (čķńóėüņ čėč čķōąšźņ ģīēćą) čėč
ńīńóäčńņī-ģīēćīāīå ēąįīėåāąķčå/Äčąįåņ čėč ļīāūųåķķīå ńīäåšęąķčå ńąõąšą ā źšīāč/ Õšīķč÷åńźčå ēąįīėåāąķč˙
ėåćźčõ, ņąźčå źąź õšīķč÷åńźčé įšīķõčņ čėč żģōčēåģą/Ąšņščņū, ā ņīģ ÷čńėå īńņåīąšņščņ (īńņåīąšņšīē) čėč
šåāģąņīéäķūé ąšņščņ č ąšņšīē/Šąź čėč ēėīźą÷åńņāåķķą˙ īļóõīėü, ā ņīģ ÷čńėå ėåéźåģč˙ čėč ėčģōīģą, ķī ķå
āźėž÷ą˙ ģåėźčå ńėó÷ąč šąźą źīęč/ßēāą ęåėóäźą, äāåķąäöąņčļåšńņķīé źčųźč, äšóćčå ˙ēāū
ļčłåāąščņåėüķīćī ņšąźņą/įīėåēķü Ļąšźčķńīķą/źąņąšąźņą/ļåšåėīģ įåäšą čėč ųåéźč įåäšą/äšóćčå
ļåšåėīģū/äčąćķīē Ąėüöćąéģåšą''s disease/'' + piDefault]?
0..125
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
IF MN101_Longitudinal = 1
LOOP
PH072_HadCondition
[Mõnede järgnevate terviseseisundite puhul huvitab meid, kuidas teie tervis on viimase paari aasta jooksul
olnud./Ļī ļīāīäó ķåńźīėüźčõ ńėåäóžłčõ ēąįīėåāąķčé ķąń čķņåšåńóåņ, źąźīå ó āąń įūėī ēäīšīāüå ā ņå÷åķčå äāóõ
ļīńėåäķčõ ėåņ.]
Kas teil (alates {FL_PH072_4}) [oli südameinfarkt/ čķōąšźņ ńåšäöą /oli rabandus või oli diagnoositud insult või
ajuinfarkt/ģīēćīāīé óäąš čėč įūė äčąćķīńņčšīāąķ čķńóėüņ čėč čķōąšźņ ģīēćą/oli diagnoositud
vähk/äčąćķīńņčšīāąķ šąź/oli puusaluu murd/įūė ļåšåėīģ įåäšą]?
1. Jah
5. Ei

IF PH072_HadCondition = a1
IF piIndex = 3
PH080_OrgCan
Millises elundis või kehaosas teil on või on olnud vähk?
INT:INT: Märkige kõik vastused, mis vastaja nimetab.
1. Aju
2. Suuõõs
3. Kõri
4. Muu neel
5. Kilpnääre
6. Kopsud
7. Rind
8. Söögitoru
9. Magu
10. Maks
11. Pankreas
12. Neer
13. Eesnääre
14. Munand
15. Munasarjad
16. Emakakael
17. Emaka limaskest

18. Käärsool või pärasool
19. Põis
20. Nahk
21. Lümfisüsteem (lümfoom)
22. Vereloomesüsteem (leukeemia)
97. Muu elund
ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))
PH073_HadConditionCheck
Kas teil oli juba {FL_PH073_5} toimunud küsitluse ajal [südameinfarkt/įūė ńåšäå÷ķūé ļščńņóļ čėč
čķōąšźņ/ajurabandus (insult või ajuinfarkt) või ajuvereringe haigus/įūėī ģīēćīāīå źšīāīčēėč˙ķčå čėč įūė
äčąćķīńņčšīāąķ čķńóėüņ/vähk/įūė äčąćķīńņčšīāąķ šąź/puusaluu murd/ńņšąäąėč īņ ļåšåėīģą įåäšą]?
INT:Märkige allpool vastusevariant 1, v.a. juhul, kui vastaja spontaanselt eitab sündmust
1. Jah
5. Ei

IF PH073_HadConditionCheck = a5
PH074_Reason
INT:INT: Märkige põhjus, miks vastaja vaidlustab, et tal on [olnud südameinfarkt/olnud ajurabandus (insult
või ajuinfarkt) või diagnoositud ajuvereringe haigus/diagnoositud vähk/on olnud puusaluu murd].
Vastaja ütleb....
1. Ei ole kunagi olnud
3. Diagnoos ei leidnud kinnitust
ELSE
IF PH073_HadConditionCheck = a1
PH075_HadConditionConf
Kas see tähendab, et teil [oli teine südameinfarkt või pärgarteri tromboos/įūė äšóćīé ńåšäå÷ķūé ļščńņóļ
čėč čķōąšźņ/oli teine ajurabandus (insult või ajuinfarkt) või diagnoositud ajuvereringe haigus/įūėī åłå
ģīēćīāīå źšīāīčēėč˙ķčå čėč įūė äčąćķīńņčšīāąķ äšóćīé čķńóėüņ/diagnoositud uuesti vähk/įūė
äčąćķīńņčšīāąķ äšóćīé šąź/teine puusaluu murd/įūė äšóćīé ļåšåėīģ įåäšą] pärast seda, kui me teid (
{FL_PH075_4}) küsitlesime?
1. Jah, oli ^FL_PH075_5
2. Ei, ei olnud ^FL_PH075_5
3. Ei ole kindel, kas oli ^FL_PH075_5
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH076_YearCondition
Mis aastal teil [südameatakk/ńåšäå÷ķūé ļščńņóļ/rabandus või insult/óäąš (ļąšąėč÷) čėč öåšåįšīāąńźóė˙šķą˙
įīėåēķü/vähk/šąź/puusaluu murd/ļåšåėīģ įåäšą] viimati oli?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009

5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition
Ja mis kuul see oli?
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH071_HadConditionHowMany
Mitu korda on teil olnud [südameinfarkte/ńåšäå÷ķūå ļščńņóļū/ajurabandusi (insulti või ajuinfarkti) või
ajuvereringe haigust/ģīēćīāūå óäąšū čėč öåšåįšīāąńźóė˙šķūå įīėåēķč/vähki/šąź/puusaluu murde/ļåšåėīģū
įåäšą] pärast seda, kui me teid {FL_PH071_4} küsitlesime?
1. 1
2. 2
3. 3 või rohkem korda
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
PH072_HadCondition
[Mõnede järgnevate terviseseisundite puhul huvitab meid, kuidas teie tervis on viimase paari aasta jooksul
olnud./Ļī ļīāīäó ķåńźīėüźčõ ńėåäóžłčõ ēąįīėåāąķčé ķąń čķņåšåńóåņ, źąźīå ó āąń įūėī ēäīšīāüå ā ņå÷åķčå äāóõ
ļīńėåäķčõ ėåņ.]
Kas teil (alates {FL_PH072_4}) [oli südameinfarkt/ čķōąšźņ ńåšäöą /oli rabandus või oli diagnoositud insult või
ajuinfarkt/ģīēćīāīé óäąš čėč įūė äčąćķīńņčšīāąķ čķńóėüņ čėč čķōąšźņ ģīēćą/oli diagnoositud
vähk/äčąćķīńņčšīāąķ šąź/oli puusaluu murd/įūė ļåšåėīģ įåäšą]?
1. Jah
5. Ei

IF PH072_HadCondition = a1
IF piIndex = 3
PH080_OrgCan
Millises elundis või kehaosas teil on või on olnud vähk?
INT:INT: Märkige kõik vastused, mis vastaja nimetab.
1. Aju
2. Suuõõs
3. Kõri
4. Muu neel
5. Kilpnääre
6. Kopsud
7. Rind
8. Söögitoru
9. Magu
10. Maks

11. Pankreas
12. Neer
13. Eesnääre
14. Munand
15. Munasarjad
16. Emakakael
17. Emaka limaskest
18. Käärsool või pärasool
19. Põis
20. Nahk
21. Lümfisüsteem (lümfoom)
22. Vereloomesüsteem (leukeemia)
97. Muu elund
ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))
PH073_HadConditionCheck
Kas teil oli juba {FL_PH073_5} toimunud küsitluse ajal [südameinfarkt/įūė ńåšäå÷ķūé ļščńņóļ čėč
čķōąšźņ/ajurabandus (insult või ajuinfarkt) või ajuvereringe haigus/įūėī ģīēćīāīå źšīāīčēėč˙ķčå čėč įūė
äčąćķīńņčšīāąķ čķńóėüņ/vähk/įūė äčąćķīńņčšīāąķ šąź/puusaluu murd/ńņšąäąėč īņ ļåšåėīģą įåäšą]?
INT:Märkige allpool vastusevariant 1, v.a. juhul, kui vastaja spontaanselt eitab sündmust
1. Jah
5. Ei

IF PH073_HadConditionCheck = a5
PH074_Reason
INT:INT: Märkige põhjus, miks vastaja vaidlustab, et tal on [olnud südameinfarkt/olnud ajurabandus (insult
või ajuinfarkt) või diagnoositud ajuvereringe haigus/diagnoositud vähk/on olnud puusaluu murd].
Vastaja ütleb....
1. Ei ole kunagi olnud
3. Diagnoos ei leidnud kinnitust
ELSE
IF PH073_HadConditionCheck = a1
PH075_HadConditionConf
Kas see tähendab, et teil [oli teine südameinfarkt või pärgarteri tromboos/įūė äšóćīé ńåšäå÷ķūé ļščńņóļ
čėč čķōąšźņ/oli teine ajurabandus (insult või ajuinfarkt) või diagnoositud ajuvereringe haigus/įūėī åłå
ģīēćīāīå źšīāīčēėč˙ķčå čėč įūė äčąćķīńņčšīāąķ äšóćīé čķńóėüņ/diagnoositud uuesti vähk/įūė
äčąćķīńņčšīāąķ äšóćīé šąź/teine puusaluu murd/įūė äšóćīé ļåšåėīģ įåäšą] pärast seda, kui me teid (
{FL_PH075_4}) küsitlesime?
1. Jah, oli ^FL_PH075_5
2. Ei, ei olnud ^FL_PH075_5
3. Ei ole kindel, kas oli ^FL_PH075_5
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)

PH076_YearCondition
Mis aastal teil [südameatakk/ńåšäå÷ķūé ļščńņóļ/rabandus või insult/óäąš (ļąšąėč÷) čėč öåšåįšīāąńźóė˙šķą˙
įīėåēķü/vähk/šąź/puusaluu murd/ļåšåėīģ įåäšą] viimati oli?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition
Ja mis kuul see oli?
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH071_HadConditionHowMany
Mitu korda on teil olnud [südameinfarkte/ńåšäå÷ķūå ļščńņóļū/ajurabandusi (insulti või ajuinfarkti) või
ajuvereringe haigust/ģīēćīāūå óäąšū čėč öåšåįšīāąńźóė˙šķūå įīėåēķč/vähki/šąź/puusaluu murde/ļåšåėīģū
įåäšą] pärast seda, kui me teid {FL_PH071_4} küsitlesime?
1. 1
2. 2
3. 3 või rohkem korda
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
PH072_HadCondition
[Mõnede järgnevate terviseseisundite puhul huvitab meid, kuidas teie tervis on viimase paari aasta jooksul
olnud./Ļī ļīāīäó ķåńźīėüźčõ ńėåäóžłčõ ēąįīėåāąķčé ķąń čķņåšåńóåņ, źąźīå ó āąń įūėī ēäīšīāüå ā ņå÷åķčå äāóõ
ļīńėåäķčõ ėåņ.]
Kas teil (alates {FL_PH072_4}) [oli südameinfarkt/ čķōąšźņ ńåšäöą /oli rabandus või oli diagnoositud insult või
ajuinfarkt/ģīēćīāīé óäąš čėč įūė äčąćķīńņčšīāąķ čķńóėüņ čėč čķōąšźņ ģīēćą/oli diagnoositud
vähk/äčąćķīńņčšīāąķ šąź/oli puusaluu murd/įūė ļåšåėīģ įåäšą]?
1. Jah
5. Ei

IF PH072_HadCondition = a1
IF piIndex = 3
PH080_OrgCan
Millises elundis või kehaosas teil on või on olnud vähk?
INT:INT: Märkige kõik vastused, mis vastaja nimetab.
1. Aju
2. Suuõõs
3. Kõri

4. Muu neel
5. Kilpnääre
6. Kopsud
7. Rind
8. Söögitoru
9. Magu
10. Maks
11. Pankreas
12. Neer
13. Eesnääre
14. Munand
15. Munasarjad
16. Emakakael
17. Emaka limaskest
18. Käärsool või pärasool
19. Põis
20. Nahk
21. Lümfisüsteem (lümfoom)
22. Vereloomesüsteem (leukeemia)
97. Muu elund
ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))
PH073_HadConditionCheck
Kas teil oli juba {FL_PH073_5} toimunud küsitluse ajal [südameinfarkt/įūė ńåšäå÷ķūé ļščńņóļ čėč
čķōąšźņ/ajurabandus (insult või ajuinfarkt) või ajuvereringe haigus/įūėī ģīēćīāīå źšīāīčēėč˙ķčå čėč įūė
äčąćķīńņčšīāąķ čķńóėüņ/vähk/įūė äčąćķīńņčšīāąķ šąź/puusaluu murd/ńņšąäąėč īņ ļåšåėīģą įåäšą]?
INT:Märkige allpool vastusevariant 1, v.a. juhul, kui vastaja spontaanselt eitab sündmust
1. Jah
5. Ei

IF PH073_HadConditionCheck = a5
PH074_Reason
INT:INT: Märkige põhjus, miks vastaja vaidlustab, et tal on [olnud südameinfarkt/olnud ajurabandus (insult
või ajuinfarkt) või diagnoositud ajuvereringe haigus/diagnoositud vähk/on olnud puusaluu murd].
Vastaja ütleb....
1. Ei ole kunagi olnud
3. Diagnoos ei leidnud kinnitust
ELSE
IF PH073_HadConditionCheck = a1
PH075_HadConditionConf
Kas see tähendab, et teil [oli teine südameinfarkt või pärgarteri tromboos/įūė äšóćīé ńåšäå÷ķūé ļščńņóļ
čėč čķōąšźņ/oli teine ajurabandus (insult või ajuinfarkt) või diagnoositud ajuvereringe haigus/įūėī åłå
ģīēćīāīå źšīāīčēėč˙ķčå čėč įūė äčąćķīńņčšīāąķ äšóćīé čķńóėüņ/diagnoositud uuesti vähk/įūė
äčąćķīńņčšīāąķ äšóćīé šąź/teine puusaluu murd/įūė äšóćīé ļåšåėīģ įåäšą] pärast seda, kui me teid (
{FL_PH075_4}) küsitlesime?
1. Jah, oli ^FL_PH075_5
2. Ei, ei olnud ^FL_PH075_5

3. Ei ole kindel, kas oli ^FL_PH075_5
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH076_YearCondition
Mis aastal teil [südameatakk/ńåšäå÷ķūé ļščńņóļ/rabandus või insult/óäąš (ļąšąėč÷) čėč öåšåįšīāąńźóė˙šķą˙
įīėåēķü/vähk/šąź/puusaluu murd/ļåšåėīģ įåäšą] viimati oli?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition
Ja mis kuul see oli?
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH071_HadConditionHowMany
Mitu korda on teil olnud [südameinfarkte/ńåšäå÷ķūå ļščńņóļū/ajurabandusi (insulti või ajuinfarkti) või
ajuvereringe haigust/ģīēćīāūå óäąšū čėč öåšåįšīāąńźóė˙šķūå įīėåēķč/vähki/šąź/puusaluu murde/ļåšåėīģū
įåäšą] pärast seda, kui me teid {FL_PH071_4} küsitlesime?
1. 1
2. 2
3. 3 või rohkem korda
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
PH072_HadCondition
[Mõnede järgnevate terviseseisundite puhul huvitab meid, kuidas teie tervis on viimase paari aasta jooksul
olnud./Ļī ļīāīäó ķåńźīėüźčõ ńėåäóžłčõ ēąįīėåāąķčé ķąń čķņåšåńóåņ, źąźīå ó āąń įūėī ēäīšīāüå ā ņå÷åķčå äāóõ
ļīńėåäķčõ ėåņ.]
Kas teil (alates {FL_PH072_4}) [oli südameinfarkt/ čķōąšźņ ńåšäöą /oli rabandus või oli diagnoositud insult või
ajuinfarkt/ģīēćīāīé óäąš čėč įūė äčąćķīńņčšīāąķ čķńóėüņ čėč čķōąšźņ ģīēćą/oli diagnoositud
vähk/äčąćķīńņčšīāąķ šąź/oli puusaluu murd/įūė ļåšåėīģ įåäšą]?
1. Jah
5. Ei

IF PH072_HadCondition = a1
IF piIndex = 3

PH080_OrgCan
Millises elundis või kehaosas teil on või on olnud vähk?
INT:INT: Märkige kõik vastused, mis vastaja nimetab.
1. Aju
2. Suuõõs
3. Kõri
4. Muu neel
5. Kilpnääre
6. Kopsud
7. Rind
8. Söögitoru
9. Magu
10. Maks
11. Pankreas
12. Neer
13. Eesnääre
14. Munand
15. Munasarjad
16. Emakakael
17. Emaka limaskest
18. Käärsool või pärasool
19. Põis
20. Nahk
21. Lümfisüsteem (lümfoom)
22. Vereloomesüsteem (leukeemia)
97. Muu elund
ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))
PH073_HadConditionCheck
Kas teil oli juba {FL_PH073_5} toimunud küsitluse ajal [südameinfarkt/įūė ńåšäå÷ķūé ļščńņóļ čėč
čķōąšźņ/ajurabandus (insult või ajuinfarkt) või ajuvereringe haigus/įūėī ģīēćīāīå źšīāīčēėč˙ķčå čėč įūė
äčąćķīńņčšīāąķ čķńóėüņ/vähk/įūė äčąćķīńņčšīāąķ šąź/puusaluu murd/ńņšąäąėč īņ ļåšåėīģą įåäšą]?
INT:Märkige allpool vastusevariant 1, v.a. juhul, kui vastaja spontaanselt eitab sündmust
1. Jah
5. Ei

IF PH073_HadConditionCheck = a5
PH074_Reason
INT:INT: Märkige põhjus, miks vastaja vaidlustab, et tal on [olnud südameinfarkt/olnud ajurabandus (insult
või ajuinfarkt) või diagnoositud ajuvereringe haigus/diagnoositud vähk/on olnud puusaluu murd].
Vastaja ütleb....
1. Ei ole kunagi olnud
3. Diagnoos ei leidnud kinnitust
ELSE
IF PH073_HadConditionCheck = a1
PH075_HadConditionConf

Kas see tähendab, et teil [oli teine südameinfarkt või pärgarteri tromboos/įūė äšóćīé ńåšäå÷ķūé ļščńņóļ
čėč čķōąšźņ/oli teine ajurabandus (insult või ajuinfarkt) või diagnoositud ajuvereringe haigus/įūėī åłå
ģīēćīāīå źšīāīčēėč˙ķčå čėč įūė äčąćķīńņčšīāąķ äšóćīé čķńóėüņ/diagnoositud uuesti vähk/įūė
äčąćķīńņčšīāąķ äšóćīé šąź/teine puusaluu murd/įūė äšóćīé ļåšåėīģ įåäšą] pärast seda, kui me teid (
{FL_PH075_4}) küsitlesime?
1. Jah, oli ^FL_PH075_5
2. Ei, ei olnud ^FL_PH075_5
3. Ei ole kindel, kas oli ^FL_PH075_5
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH076_YearCondition
Mis aastal teil [südameatakk/ńåšäå÷ķūé ļščńņóļ/rabandus või insult/óäąš (ļąšąėč÷) čėč öåšåįšīāąńźóė˙šķą˙
įīėåēķü/vähk/šąź/puusaluu murd/ļåšåėīģ įåäšą] viimati oli?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition
Ja mis kuul see oli?
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH071_HadConditionHowMany
Mitu korda on teil olnud [südameinfarkte/ńåšäå÷ķūå ļščńņóļū/ajurabandusi (insulti või ajuinfarkti) või
ajuvereringe haigust/ģīēćīāūå óäąšū čėč öåšåįšīāąńźóė˙šķūå įīėåēķč/vähki/šąź/puusaluu murde/ļåšåėīģū
įåäšą] pärast seda, kui me teid {FL_PH071_4} küsitlesime?
1. 1
2. 2
3. 3 või rohkem korda
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
PH010_Symptoms
Vaadake kaarti 8. Kas VIIMASE 6 KUU jooksul on teil olnud mõni kaardil loetletud terviseprobleemidest?
INT:INT: Märkige kõik vastused, mida vastaja nimetab.
1. Valu selja-, põlve-, puusa- või muus liigeses
2. Südameprobleem või stenokardia, füüsilise pingutusega kaasnev valu rinnas
3. Hingeldamine, hingamisraskused
4. Pidev köha

5. Jalgade tursumine
6. Uneprobleemid
7. Kukkumine
8. Hirm kukkumise ees
9. Peapööritus, minestamine või teadvusekaotused
10. Kõhukinnisus, gaasid, kõhulahtisus, muud mao- või soolte probleemid
11. Kusepidamatus
12. Kurnatus
96. Mitte ükski neist
97. Muud mainimata sümptomid

PH011_CurrentDrugs
Edasi räägime ravimitest. Vaadake kaarti 9. Kas Te võtate praegu VÄHEMALT KORD NÄDALAS ravimeid mõne
kaardil nimetatud terviseprobleemi tõttu?
INT:INT: Märkige kõik vastused, mida vastaja nimetab.
1. Kõrge kolesteroolitase
2. Kõrge vererõhk
3. Südame isheemiatõbi või ajuveresoonkonna haigus
4. Muud südamehaigused
5. Astma
6. Diabeet
7. Liigesevalu või liigesepõletik
8. Muud valud (nt peavalu, seljavalu jne)
9. Unehäired
10. Depressioon või ärevushäired
11. Osteoporoos (hormoonravimid)
12. Osteoporoos (mitte-hormoonravimid)
13. Kõrvetised
14. Krooniline bronhiit
96. Ei tarvita praegu ravimeid
97. Tarvitan ravimeid muu terviseprobleemi tõttu

PH012_Weight
Kui palju te kaalute?
INT:INT: Kaal kilogrammides
0.00..250.00
IF (Preload.PH012_Weight">PRELOAD_PH012_Weight - PH012_Weight) > 5
PH065_CheckLossWeight
Kas te olete kaalus alla võtnud pärast seda, kui me teid {FL_PH065_3} küsitlesime?
1. Jah
5. Ei ole

IF PH065_CheckLossWeight = a1
PH066_ReasonLostWeight
Kas te võtsite alla haiguse tõttu või olete te VIIMASE KAHE AASTA jooksul pidanud dieeti?
1. Haiguse tõttu
2. Pidas dieeti
3. Haiguse tõttu ja pidas dieeti
97. Kaalukaotus muudel põhjustel
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
PH013_HowTall
Kui pikk te olete?

INT:INT: Pikkus sentimeetrites
0.00..230.00
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
PH041_UseGlasses
Kas te kannate tavaliselt prille või kontaktläätsi?
1. Jah
5. Ei

PH043_EyeSightDist
Kui hästi te näete kaugele, näiteks tunnete ära teisel pool tänavat oleva sõbra [prille või kontaktläätsi kandes/ļšč
īįū÷ķīģ čńļīėüēīāąķčč ī÷źīā čėč źīķņąźņķūõ ėčķē]? Kas te näete kaugele...
1. suurepäraselt
2. väga hästi
3. hästi
4. rahuldavalt
5. halvasti

PH044_EyeSightPap
Kui hästi te näete lähedale, näiteks loete tavalist ajaleheteksti [prille või kontaktläätsi kandes/ļšč īįū÷ķīģ
čńļīėüēīāąķčč ī÷źīā čėč źīķņąźņķūõ ėčķē]? Kas te näete lähedale...
1. suurepäraselt
2. väga hästi
3. hästi
4. rahuldavalt
5. halvasti

PH045_UseHearingAid
Kas Te kasutate tavaliselt kuulmisaparaati?
1. Jah
5. Ei

PH046_Hearing
Kas teie kuulmine [kuulmisaparaati kasutades/ļšč īįū÷ķīģ čńļīėüēīāąķčč ńėóõīāīćī ąļļąšąņą] on...
INT:Lugege ette
1. suurepärane
2. väga hea
3. hea
4. rahuldav
5. halb

PH048_HeADLa
Nüüd vaadake kaarti 10. Kas teil on terviseprobleemide tõttu raskusi mõne kaardil nimetatud tegevusega? Ärge
arvestage neid tegevusi, mis ilmselt tekitavad raskusi vähem kui kolm kuud.
INT:INT: Kontrollige, kas on veel tegevusi, mis on raskendatud terviseprobleemide tõttu?
Märkige kõik vastused, mida vastaja nimetab.
1. 100 m kõndimine
2. Istumine umbes 2 tundi
3. Toolilt tõusmine peale pikka istumist
4. Mitmest korrusest puhkamata üles astumine
5. Ühest korrusest puhkamata üles astumine
6. Kummardumine, põlvitamine või kükitamine
7. Käte tõstmine õlast kõrgemale

8. Suuremate esemete, nagu tugitool, tõmbamine või lükkamine
9. Üle 5 kg kaaluvate esemete, nagu raske toidukott, tõstmine või kandmine
10. Väikese mündi noppimine laualt
96. Ei ole raskusi ühegagi nendest

PH049_HeADLb
Vaadake kaarti 11. Kas teil on tervise- või mäluprobleemide tõttu raskusi mõne kaardil nimetatud tegevusega?
Ärge arvestage neid tegevusi, mis ilmselt tekitavad raskusi vähem kui kolm kuud.
INT:Kontrollige, kas on veel tegevusi, mis on raskendatud tervise- või mäluprobleemide tõttu?
Märkige kõik vastused, mida vastaja nimetab.
1. Riietumine, ka kingade ja sokkide jalgapanemine
2. Üle toa kõndimine
3. Vannis või dushi all käimine
4. Söömine, ka toidu lõikamine
5. Voodisse heitmine või voodist tõusmine
6. Tualeti kasutamine, potile istumine ja ülestõusmine
7. Kaardi kasutamine võõras kohas orienteerumiseks
8. Sooja toidu valmistamine
9. Toidukaupade ostmine
10. Telefonikõnede tegemine
11. Ravimite võtmine
12. Tubaste või aiatööde tegemine
13. Rahaasjade ajamine, arvete maksmine ja kulutuste jälgimine
96. Ei ole raskusi ühegagi neist
ENDLOOP
PH054_IntCheck
.
INT:KONTROLLKÜSIMUS: KES VASTAS SELLE MOODULI KÜSIMUSTELE?
1. Ainult vastaja
2. Vastaja koos teise isikuga, kes andis vastuseid vastaja eest
3. Ainult teine isik, kes andis vastuseid vastaja eest
ENDLOOP
ENDIF
IF (BR IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN024_NursingHome = a1
IF MN101_Longitudinal = 0
BR001_EverSmokedDaily
Järgmised küsimused puudutavad suitsetamist ja alkoholi tarbimist. Kas te olete kunagi suitsetanud sigarette,
sigareid, sigarillosid või piipu iga päev vähemalt ühe aasta jooksul?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
IF (BR001_EverSmokedDaily = a1) OR (MN101_Longitudinal = 1)
BR002_StillSmoking
[Järgmised küsimused puudutavad suitsetamist ja alkoholi tarbimist./Ńėåäóžłčå āīļšīńū źąńąžņń˙ źóšåķč˙ č
ļīņšåįėåķč˙ ąėźīćīėüķūõ ķąļčņźīā.] Kas te suitsetate praegu?
1. Jah
5. Ei

IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (Preload.BR002_StillSmoking">PRELOAD_BR002_StillSmoking = a1)) AND
(BR002_StillSmoking = a5)
BR022_StoppedSmoking
Kas te olete suitsetamisest loobunud pärast seda, kui me teid {FL_BR022_1} küsitlesime?
1. Jah, ma loobusin pärast seda suitsetamisest
2. Ei, sest ma ei suitsetanud sel ajal
3. Ei ole loobunud, ma suitsetan siiani

IF BR022_StoppedSmoking = a1
BR031_YearStopped
Mis aastal te viimast korda suitsetamisest loobusite?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

BR032_MonthStopped
Mis kuul see toimus?
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
BR003_HowManyYearsSmoked
Mitu aastat kokku te olete suitsetanud?
INT:Jätke välja perioodid, kui küsitletav ei suitsetanud. Märkige vastus täisaastatena. Kirjutage 1, kui vastaja
suitsetas alla aasta.
1..150
ENDIF
ENDIF
BR010_AlcBevLastThreeMonth
Nüüd esitan teile mõned küsimused alkoholi tarbimise kohta, Vaadake kaarti 12. Kui sageli te VIIMASE 3 KUU
jooksul olete joonud alkohoolseid jooke, näiteks õlut, siidrit, veini, kangeid alkohoolseid jooke või kokteile?
1. Peaaegu iga päev
2. Viis või kuus päeva nädalas
3. Kolm või neli päeva nädalas
4. Kord või kaks nädalas
5. Kord või kaks kuus
6. Vähem kui kord kuus
7. Viimase 3 kuu jooksul mitte kordagi

IF BR010_AlcBevLastThreeMonth < a7

BR019_DrinksInADay
Mõeldes VIIMASE 3 KUU peale, mitu purki või pudelit õlut, mitu klaasi veini või mitu pitsi kanget alkoholi kokku
te ühel päeval tavaliselt tarbisite?
INT:INT: NB! Täpsustage pudelite/ purkide ja klaaside mahtu ja märkige vastus ühikutes täisarvuna, kasutades
alltoodud juhist.
Üks ühik on kas üks 0,33 liitrine väike pudel või purk õlut , või üks 12 sentiliitrine klaas veini, või üks 8 sentiliitrine
klaas kangestatud veini, või üks 4 sentiliitrine pits kanget alkoholi. (Näiteks üks 0,5 liitrine pudel õlut = 2 ühikut.)
1..70
BR023_SixOrMoreDrinks
Vaadake kaarti 12.
Mitu korda VIIMASE 3 KUU jooksul jõite te ühel päeval kokku kuus või rohkem pudelit või klaasi alkoholi?
1. Peaaegu iga päev
2. Viis või kuus päeva nädalas
3. Kolm või neli päeva nädalas
4. Kord või kaks nädalas
5. Kord või kaks kuus
6. Vähem kui kord kuus
7. Viimase 3 kuu jooksul mitte kordagi

BR024_ProbDrink
Kas liigne alkoholitarbimine on kunagi teile isiklikult probleemiks olnud?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
IF ((BR010_AlcBevLastThreeMonth = a7) OR (BR010_AlcBevLastThreeMonth = DONTKNOW)) OR
(BR010_AlcBevLastThreeMonth = REFUSAL)
BR021_EverDrunkAlcBev
Kas te olete kunagi elus alkoholi tarbinud?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
ENDIF
BR015_PartInVigSprtsAct
Edasi räägime kehalisest aktiivsusest. Kui tihti te teete @Btugevat füüsilist aktiivsust nõudvaid tegevusi@B,
näiteks spordite, teete raskemaid kodutöid või füüsilist tööd? Kas
INT:Lugege ette.
Raskeks füüsiliseks tegevuseks võib näiteks nimetada maa kaevamist, puude lõhkumist, puude saagimist jmt.
Tavaline aiatöö loetakse mõõdukaks tegevuseks ja küsitakse järgmises küsimuses
1. rohkem kui kord nädalas
2. kord nädalas
3. üks kuni kolm korda kuus
4. peaaegu mitte kunagi või mitte kunagi

BR016_ModSprtsAct
Kui sageli Te tegelete mõõdukat energiat nõudva tegevusega, näiteks aiatöö, auto pesemise või kõndimisega?
Kas...
1. rohkem kui korra nädalas
2. kord nädalas
3. kord kuni kolm kuus
4. peaaegu mitte kunagi või mitte kunagi

BR025a_MealsDay
Kas te tavaliselt sööte nii hommiku-, lõuna- kui õhtusööki? (s.t. vähemalt kolm korda päevas)
1. Jah
5. Ei

BR025_MealsDay
Mitu täiseinet te päevas sööte?
INT:Täiseineks loetakse vähemalt kolme erineva toiduaine söömist korraga - näiteks kartulid, köögivili ja liha, või
näiteks muna, leib ja puuvili.
1..10
BR026_DairyProd
Vaadake kaarti 13. Kui sageli te sööte tavaliselt NÄDALAS piimatooteid, näiteks joote klaasi piima, sööte
juustuvõileiva, klaasi jogurtit või purgi kõrge proteiinisisaldusega toidulisandit? Kas
1. iga päev
2. 3-6 korda nädalas
3. kaks korda nädalas
4. üks kord nädalas
5. vähem kui kord nädalas

BR027_LegumesEggs
Vaadake veelkord kaarti 13. Kui sageli te sööte nädalas tavaliselt kaunvilju, ube või mune? Kas
1. iga päev
2. 3-6 korda nädalas
3. kaks korda nädalas
4. üks kord nädalas
5. vähem kui kord nädalas

BR028_MeatWeek
(Vaadake kaarti 13.) Kui sageli te tavaliselt nädalas liha, kala või kana sööte?
1. iga päev
2. 3-6 korda nädalas
3. kaks korda nädalas
4. üks kord nädalas
5. vähem kui kord nädalas

BR029_FruitsVegWeek
(Vaadake kaarti 13.) Kui sageli te tavaliselt nädalas puu- või köögivilju sööte? Kas

1. iga päev
2. 3-6 korda nädalas
3. kaks korda nädalas
4. üks kord nädalas
5. vähem kui kord nädalas

BR030_FluidsDay
Nüüd jätke kaart 13 kõrvale. Mitu tassi vedelikku te tavaliselt päevas joote? Palun arvestage siia nii tee, kohv,
mahl, piim, vesi kui karastusjoogid. Kas...
INT:INT: Vajadusel täpsustage: üks tass on 200-240 ml suurune.
1. 1-2 tassi
2. 3-5 tassi
3. 6 tassi või rohkem

BR017_IntCheck
KES VASTAS SELLE MOODULI KÜSIMUSTELE?
1. Ainult vastaja
2. Vastaja koos teise isikuga, kes andis vastuseid vastaja eest
3. Ainult teine isik, kes andis vastuseid vastaja eest
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (CF IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
CF019_CFInstruct
INT:Algab kognitiivse testi moodul. Testi läbiviimise juures ei tohi viibida kõrvalisi isikuid. Juhul kui vastaja ei ole
siiski võimeline ühelegi küsimusele iseseisvalt vastama (kurt-tumm), vajutage kõigi küsimuste juures
@BCTRL-K@B ning tehke @BCTRL-M@B abil mooduli lõpus märkus. Küsitleda ka juhul, kui vastaja kurdab halva
mälu üle, see on just selle mooduli puhul eriti oluline.

1. Jätkake

IF MN101_Longitudinal = 0
CF001_SRRead
Nüüd räägime teie lugemis- ja kirjutamisoskusest. Kuidas te hindate oma igapäevategevusteks vajalikku
lugemisoskust? Kas teie lugemisoskus on....
INT:Lugege ette
1. suurepärane
2. väga hea
3. hea
4. rahuldav
5. halb

CF002_SRWrite
Kuidas te hindate oma igapäevategevusteks vajalikku kirjutamisoskust? Kas teie kirjutamisoskus on
INT:Lugege ette
1. suurepärane
2. väga hea
3. hea
4. rahuldav
5. halb
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
CF003_DateDay
Järgmised küsimused puudutavad mälu ja mõtlemisvõimet. Kõigepealt öelge, mis kuupäev täna on?

INT:Kontrollige, kas kuupäev on õige ( [STR (CURRENTDATE.DAY)])
1. Kuupäev on õige
2. Kuupäev on vale/ei tea kuupäeva

CF004_DateMonth
Mis kuu praegu on?
INT:Kontrollige, kas kuu on õige: ( [FLDefault[10]/FLDefault[11]/FLDefault[12]/FLDefault[13]/FLDefault[14]
/FLDefault[15]/FLDefault[16]/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]/FLDefault[20]/FLDefault[21]])
1. Kuu on õige
2. Kuu on vale/ei tea, mis kuu on

CF005_DateYear
Mis aasta praegu on?
INT:Kontrollige, kas aasta on õige ( [STR (Year)])
1. Aasta on õige
2. Aasta on vale/ei tea aastat

CF006_DayWeek
Kas Te ütleksite mulle, mis nädalapäev täna on?
INT:Õige vastus: ( [FLDefault[22]/FLDefault[23]/FLDefault[24]/FLDefault[25]/FLDefault[26]/FLDefault[27]
/FLDefault[28]])
1. Nädalapäev on õige
2. Nädalapäev on vale/ei tea
ENDIF
CF103_Memory
Kuidas te praegu oma mälu hindate? Kas see on ...
1. suurepärane
2. väga hea
3. hea
4. rahuldav
5. halb

CF007_Learn1Intro
Järgmisena teeme ühe mälutesti. Ma loen teile ette erinevaid sõnu. Neid on sihilikult nii palju, et sõnade
meeldejätmine oleks raske. Enamik inimesi suudab meelde jätta vaid mõne sõna. Kuulake nüüd tähelepanelikult,
sest ma ei korda sõnu. Kui ma lõpetan, meenutage suvalises järjekorras nii palju sõnu kui te suudate. Kas see
ülesanne on teile arusaadav?
INT:Võtke voldik. Täiendavaid selgitusi lugege voldikust.
1. Jätkake

CF009_VerbFluIntro
Nüüd nimetage nii palju erinevaid loomi, kui teile meelde tuleb. Teil on selleks aega üks minut.
Kas olete valmis? Palun alustage.
INT: Aega on üks minut. Pange voldikusse kirja kõik loomad, keda vastaja nimetab. Kui vastaja peatub enne seda
aega, julgustage teda. Kui vastaja vaikib 15 sekundit, korrake küsimust: Nimetage nii palju erinevaid loomi, kui teile
meelde tuleb. Küsimuse kordamise tõttu ei anta ajapikendust.
Täpsemat selgitust lugege voldikust.
1. Jätkake

IF MN101_Longitudinal = 0
CF011_IntroNum
Järgmisena teeme mõned arvutusülesanded.
INT:Vajadusel julgustage vastajat, et ta püüaks kõik ülesanded lahendada.
1. Jätkake

CF012_NumDis
Kui haigestumise risk on 10 protsenti, siis kui paljud 1000 (ühest tuhandest) inimesest tõenäoliselt haigestuvad ?
INT: Ärge lugege vastusevariante ette!
1. 100
2. 10
3. 90
4. 900
97. Muu vastus

IF CF012_NumDis <> a1
CF013_NumHalfPrice
Allahindluse ajal müüb kauplus kogu kauba poole hinnaga. Diivan maksis enne allahindlust 3000 [FLDefault[9]].
Kui palju maksab allahinnatud diivan?
INT:Ärge lugege vastuseid ette!
1. 1500 krooni
2. 6000 krooni
97. Muu vastus
ENDIF
IF CF012_NumDis = a1
CF014_NumCar
Kasutatud autode müüja müüb autot 60 000 [FLDefault[9]] eest. See moodustab kaks kolmandikku uue auto
maksumusest. Kui palju maksab uus auto?
INT:Ärge lugege vastuseid ette!
1. 90 000 krooni
2. 40 000 krooni
3. 80 000 krooni
4. 120 000 krooni
5. 180 000 krooni
97. Muu vastus

IF CF014_NumCar = a1
CF015_Savings
Oletame nüüd, et teil on tähtajalisel arvel 2000 [FLDefault[9]]. Aastane intressimäär on 10 protsenti. Kui palju
oleks teil arvel kahe aasta pärast?
INT:Ärge lugege vastuseid ette!
1. 2420 ^FLCurr
2. 2020 ^FLCurr
3. 2040 ^FLCurr
4. 2100 ^FLCurr
5. 2200 ^FLCurr
6. 2400 ^FLCurr
97. Muu vastus
ENDIF
ENDIF

ENDIF
CF108_Serial
Järgmisena tulevad mõned lahutamistehted. Kui palju on sada miinus 7?
INT:Kui vastaja lahutamise asemel liidab 7, võite küsimust korrata.
0..9999999
IF (CF108_Serial < 99999998) AND NOT ((CF108_Serial = REFUSAL) OR (CF108_Serial = DONTKNOW))
CF109_Serial
Ja sellest arvust 7?
INT:See on teine lahutamistehe
0..9999999
IF (CF109_Serial < 99999998) AND NOT ((CF109_Serial = REFUSAL) OR (CF109_Serial = DONTKNOW))
CF110_Serial
Ja sellest arvust 7?
INT:See on kolmas lahutamistehe.
0..9999999
IF (CF110_Serial < 99999998) AND NOT ((CF110_Serial = REFUSAL) OR (CF110_Serial = DONTKNOW))
CF111_Serial
Ja sellest arvust 7?
INT:See on neljas lahutamistehe.
0..9999999
IF (CF111_Serial < 99999998) AND NOT ((CF111_Serial = REFUSAL) OR (CF111_Serial = DONTKNOW))
CF112_Serial
Ja sellest arvust 7?
INT:See on viies lahutamistehe.
0..9999999
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF CF007_Learn1Intro = RESPONSE
IF MN025_RandomCF102 = 1
CF113_Learn4
Veidi aega tagasi lugesin ma teile ette erinevaid sõnu ning te kordasite neid, mis teile meenusid. Palun nimetage
mulle uuesti need sõnad, mis teile nüüd meelde tulevad.
INT:Märkige need sõnad, mida vastaja suudab meenutada, paberilehele. Andke meenutamiseks üks minut
aega. Kirjutage paberilehele ainult õigesti meenutatud sõnad.
1. Hotell
2. Jõgi
3. Puu
4. Nahk
5. Kuld
6. Turg
7. Paber
8. Laps
9. Keiser
10. Raamat
96. Ei meenu ühtegi

ELSE
IF MN025_RandomCF102 = 2
CF114_Learn4
Veidi aega tagasi lugesin ma teile ette erinevaid sõnu ning te kordasite neid, mis teile meenusid. Palun
nimetage mulle uuesti need sõnad, mis teile nüüd meelde tulevad.
INT: Märkige need sõnad, mida vastaja suudab meenutada, paberilehele. Andke meenutamiseks üks minut
aega. Kirjutage paberilehele ainult õigesti meenutatud sõnad.
1. Taevas
2. Laht
3. Lipp
4. Dollar
5. Ema
6. Masin
7. Kodu
8. Kera
9. Kool
10. Või
96. Ei meenu ühtegi
ELSE
IF MN025_RandomCF102 = 3
CF115_Learn4
Veidi aega tagasi lugesin ma teile ette erinevaid sõnu ning te kordasite neid, mis teile meenusid. Palun
nimetage mulle uuesti need sõnad, mis teile nüüd meelde tulevad.
INT:Märkige need sõnad, mida vastaja suudab meenutada, paberilehele. Andke meenutamiseks üks minut
aega. Kirjutage paberilehele ainult õigesti meenutatud sõnad.
1. Naine
2. Kalju
3. Veri
4. Nurk
5. Kingad
6. Kiri
7. Tüdruk
8. Maja
9. Org
10. Mootor
96. Ei meenu ühtegi
ELSE
CF116_Learn4
Veidi aega tagasi lugesin ma teile ette erinevaid sõnu ning te kordasite neid, mis teile meenusid. Palun
nimetage mulle uuesti need sõnad, mis teile nüüd meelde tulevad.
INT:Märkige need sõnad, mida vastaja suudab meenutada, paberilehele. Andke meenutamiseks üks minut
aega. Kirjutage paberilehele ainult õigesti meenutatud sõnad.
1. Vesi
2. Kirik
3. Arst
4. Loss
5. Tuli
6. Aed
7. Meri
8. Küla
9. Poiss
10. Laud
96. Ei meenu ühtegi

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CF017_Factors
INT:Kas esines mõni asjaolu, mis võis vastaja testitulemusi halvendada?
1. Jah
5. Ei

IF CF017_Factors = a1
CF217_Impaired
INT:Milline asjaolu vastaja testi ära rikkus?
STRING
ENDIF
CF018_IntCheck
KÜSITLEJA KONTROLL. KES VIIBIS SELLE MOODULI AJAL KOHAL?
INT:Märkige kõik sobivad vastused.
1. Ainult vastaja ise
2. Abikaasa /elukaaslane
3. Laps(ed)
4. Muu(d)
ENDLOOP
ENDIF
IF (MH IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
MH001_Intro
Jätkame küsimustega teie emotsionaalse enesetunde kohta.
1. Jätkake

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

MH003_Hopes
Millised lootused on teil tuleviku suhtes?

INT: Märkige ainult, kas vastaja nimetas lootusi või mitte
1. Nimetas lootusi
2. Ei nimetatud ühtegi lootust

MH004_WishDeath
Kas te olete viimase 4 nädala jooksul soovinud, et oleksite pigem surnud?
1. Viitas enesetapumõtetele või soovile surra
2. Sellised mõtted puuduvad

MH005_Guilt
Kas teil on kalduvus ennast süüdistada või tunda süütunnet?

1. Ilmselge ülemäärane süütunne või enesesüüdistamine
2. Sellised tunded puuduvad
3. Nimetab süütunnet ja enesesüüdistusi, kuid pole selge, kas tegemist põhjendatud või ülemäärase süütunde või
enesesüüdistusega

IF MH005_Guilt = a3
MH006_BlameForWhat
Milles te ennast süüdistate?
INT: Märkige 1 ainult liialdatud süütunde korral, mis ei ole ilmselt asjaoludega kooskõlas. Süütunne tekib sageli ka
mõnest tühisest asjast. Õigustatud või vastav süütunne märkige vastusevariandiga 2.
1. Toodud näited sisaldavad ilmselt liialdatud süütunnet või enesesüüdistusi
2. Näited ei sisalda ilmset liialdatud süütunnet või enesesüüdistusi või on ebaselge, kas need sisaldavad ilmset
või liialdatud süütunnet või enesesüüdistusi
ENDIF
MH007_Sleep
Kas teil on hiljuti olnud unehäireid?
1. Viitas unehäiretele või muutustele unetsüklites
2. Unehäired puuduvad

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

IF MH008_Interest = a3
MH009_KeepUpInt
Kas Te tegelete oma hobidega ja lemmiktegevustega?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
MH010_Irritability
Kas te olete hiljuti olnud kergesti ärrituv?
1. Jah
5. Ei

MH011_Appetite
Kuidas on olnud teie söögiisu viimasel ajal? (Kas see on muutunud?)
INT:Üldjuhul peetakse enesetunde küsimuste puhul silmas viimast 4 nädalat, kui ei ole öeldud teisiti
1. Söögiisu on vähenenud
2. Söögiisu on tavapärane
3. Ebamäärane vastus, mida ei ole võimalik märkida

IF MH011_Appetite = a3
MH012_EatMoreLess

Kas te olete söönud rohkem või vähem kui tavaliselt?
1. Vähem
2. Rohkem
3. Ei vähem ega rohkem
ENDIF
MH013_Fatigue
Kas te olete viimase 4 nädala jooksul tundnud, et teil ei ole piisavalt energiat selleks, mida te teha tahate?
1. Jah
5. Ei

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

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

MH016_Enjoyment
Millest te olete VIIMASEL AJAL rõõmu tundnud?
1. Ei suuda nimetada ühtegi rõõmu valmistavat asja
2. Nimetab MÕNE rõõmu valmistava asja

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

MH023_HDA1
Palun mõelge nüüd VIIMASELE NÄDALALE. Loen teile ette mõned väited enesetunde kohta. Palun valige just see
vastus, mis teile kõige esimesena pähe tuleb.
Te kartsite, et juhtub midagi väga halba. Kas
INT:Väide puudutab vastaja enesetunnet VIIMASEL NÄDALAL (viimase 7 päeva jooksul). Korrake küsimust ja/või
vastuseid ainult siis, kui vastaja seda soovib.
1. mitte kordagi
2. väga harva
3. mõnikord
4. või suure osa ajast

MH024_HDA2
Te olite närviline. Kas
INT:Väide puudutab vastaja enesetunnet VIIMASEL NÄDALAL (viimased 7 päeva). Korrake küsimust ja/või
vastuseid ainult siis, kui vastaja seda soovib.
1. mitte kordagi
2. väga harva
3. mõnikord
4. või suure osa ajast

MH025_HDA3
Te tundsite, et teie käed värisevad. Kas...

INT:Väide puudutab vastaja enesetunnet VIIMASEL NÄDALAL (viimased 7 päeva). Korrake küsimust ja/või
vastuseid ainult siis, kui vastaja seda soovib.
1. mitte kordagi
2. väga harva
3. mõnikord
4. või suure osa ajast

MH026_HDA4
Te kartsite, et surete. Kas
INT:Väide puudutab vastaja enesetunnet VIIMASEL NÄDALAL (viimased 7 päeva). Korrake küsimust ja/või
vastuseid ainult siis, kui vastaja seda soovib.
1. mitte kordagi
2. väga harva
3. mõnikord
4. või suure osa ajast

MH027_HDA5
Te tundsite, et kaotate teadvuse. Kas
INT:Väide puudutab vastaja enesetunnet VIIMASEL NÄDALAL (viimased 7 päeva). Korrake küsimust ja/või
vastuseid ainult siis, kui vastaja seda soovib.
1. mitte kordagi
2. väga harva
3. mõnikord
4. või suure osa ajast

MH032_EndNonProxy
INT:Ainult vastaja osa lõpp.
Kes vastas selle ploki küsimustele?
1. Vastaja
2. Küsimused vastamata (vastaja eest vastuseid andva isiku küsitlus)

MH018_DepressionEver
Kas [teie elus/ā āąųåé ęčēķč] [meie intervjuust/Ń ģīģåķņą] {FL_MH018_4} [on/įūė/on/Įūė] olnud perioode, kus teil
oli vähemalt KAHE NÄDALA pikkune depressiooniperiood?
INT:Depressioonis olemine tähendab, et vastaja on tundnud väsimust, tüdimust, olnud kurvameelne, rusutud,
kaotanud huvi enamike asjade vastu.
1. Jah
5. Ei

IF MH018_DepressionEver = a1
IF MN101_Longitudinal = 1
MH030_YearDepression
Mis aastal oli teil viimati vähemalt KAHE NÄDALA pikkune depressiooniperiood?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

MH031_MonthDepression
Mis kuul oli teil viimane vähemalt KAHE NÄDALA pikkune depressiooniperiood?

1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
MH019_AgeFirstTime
Kui vana te olite oma esimese vähemalt KAHE NÄDALA pikkuse depressiooniperioodi ajal?
0..120
ENDIF
MH020_EverTreated
Kas perearst või psühhiaater on teil [kunagi /źīćäą-ėčįī] depressiooni ravinud?
1. Jah
5. Ei

MH021_EverAddHos
Kas te olete [kunagi/źīćäą-ėčįī] olnud ravil psühhiaatriahaiglas või psühhiaatria osakonnas?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
MH022_AffEmDis
Kas arst on teile kunagi öelnud, et te kannatate ärevuse, neuroosi või muude meeleolu- ja tundeeluhäirete all?
1. Jah
5. Ei
ENDLOOP
ENDIF
IF (HC IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
HC002_STtoMDoctor
Edasi küsin teilt arstiabi kasutamise kohta. Mitu korda VIIMASE 12 KUU jooksul olete te mõne arstiga oma
tervisest rääkinud? Võtke arvesse ka erakorralise meditsiini osakonna ja polikliiniku või arstikeskuste külastused.
Ärge arvestage haiglasviibimist ega hambaarsti juures käimist.
INT: Üle 98 kontakti puhul sisestage 98.
0..98
IF HC002_STtoMDoctor > 0
HC003_CGPract
Mitu korda VIIMASE 12 KUU jooksul olete te käinud oma perearsti juures või talle helistanud?
INT:Rohkem kui 98 kontakti puhul sisestage 98
0..98
ENDIF
IF ((HC002_STtoMDoctor > 0) AND (HC003_CGPract < HC002_STtoMDoctor)) OR (HC002_STtoMDoctor =
DONTKNOW)

HC004_CSpecialist
Vaadake kaarti 14.
Kas te olete VIIMASE 12 KUU jooksul käinud mõne kaardil nimetatud eriarsti juures või talle helistanud?
1. Jah
5. Ei

IF HC004_CSpecialist = a1
HC005_LastCSp
Vaadake kaarti 14 ja täpsustage, milliste eriarstidega te konsulteerisite @bviimase 12 kuu jooksul@b?
INT:Märkige kõik vastused, mis vastaja nimetab. Kui mainitakse hambaarsti, siis öelge, et sellekohased
küsimused järgnevad.
1. Südame-, kopsu-, gastroenteroloogia-, diabeedi või endokrinoloogia arst
2. Nahaarst
3. Neuroloog
4. Silmaarst
5. Kõrva-, nina- ja kurguarst
6. Reumatoloog, taastusraviarst
7. Ortopeed
8. Kirurg
9. Psühhiaater
10. Günekoloog
11. Uroloog
12. Onkoloog
13. Geriaater
96. Muu arst
ENDIF
ENDIF
HC012_PTinHos
Kas te olete VIIMASE 12 KUU jooksul olnud haiglas vähemalt ühe öö? Arvestage ka viibimist psühhiaatriahaiglas.
1. Jah
5. Ei

IF HC012_PTinHos = a1
HC013_TiminHos
Mitu korda te viimase 12 kuu jooksul olete haiglas olnud?
INT: Lugege ainult kordi, mitte iga korra puhul veedetud öid. 10 ja enama korra puhul märkige 10
1..10
HC014_TotNightsinPT
Mitu ööd Te viimase 12 kuu jooksul olete kokku haiglas olnud?
1..365
ENDIF
IF MN024_NursingHome = a1
HC029_NursHome
Kas te olete VIIMASE 12 KUU jooksul olnud vähemalt ühe öö @Bhooldekodus@B ...
INT:NB! Hooldekodu on asutus, kus inimene saab elada ööpäevaringselt. Seal on olemas abi ja järelevalve,
magamiskoht ja söök. Vajadusel antakse ka ravimeid, kuid hooldekodu ei ole raviasutus.
Kui vastaja on hooldekodusse läinud alles hiljuti (vähem kui 12 kuud tagasi), märkige vastusevariant 1 (ajutiselt)
1. ajutiselt
3. pidevalt
5. või mitte kordagi

IF HC029_NursHome = a1
HC030_TimNursHome
Mitu korda te olete viimase 12 kuu jooksul olnud hooldekodus vähemalt ühe öö?
INT: Lugege ainult kordi, mitte iga korra puhul veedetud öid.
1..365
HC031_WksNursHome
Mitu NÄDALAT kokku te viimase 12 kuu jooksul olite hooldekodus?
INT: Arvestage iga kuu kohta 4 nädalat, poolikut nädalat arvestage 1 nädalana.
1..52
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (EP IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN024_NursingHome = a1
EP001_Intro
Tänan teid väga, et vastasite nendele rasketele küsimusele. Edasi räägime töötamisest.
1. Jätkake

EP005_CurrentJobSit
Vaadake kaarti 18. Milline neist valikutest teid PRAEGU põhiliselt iseloomustab?

INT: Märkige ainult üks variant. Töötav pensionär kuulub kategooriasse 2 (töötav), kui ta määratleb end peamiselt
töötavana. Kui vastaja kahtleb, selgitage: pensionil tähendab AINULT oma töökohalt pensionile jäämist. Siia alla
ei kuulu toitjakaotuspensioni ega töövõimetuspensioni saajad, kes ei saa pensioni töötatud aja eest. Kui vastaja ei
sobi kategooriatesse 2-5, tuleb ta märkida vastuse 97 ehk muu alla. Kui töövõimetuspensioni saav inimene loeb
end põhiliselt tööd tegevaks, tuleb ta märkida töötavana. NB! Ajutist töölt puudumist rasedus- ja sünnituspuhkuse,
haiguse, vigastuse jt selliste põhjuste tõttu arvestage töötamiseks!
1. Pensionil ja töötamise lõpetanud (sh tähtaegselt kui ennetähtaegselt pensionile jäämise tõttu)
2. Töötav või iseendale tööandja (näiteks FIE, töötaja perefirmas või talus)
3. Töötu või tööd otsiv
4. Töötamise täielikult lõpetanud püsiva haiguse, puude või töövõimetuse tõttu
5. Kodune
97. Muu (rantjee, elatun kinnisvarast, õppija, vabatahtliku töö tegija)

IF EP005_CurrentJobSit = a1
EP329_RetYear
Mis aastal te töötamise lõpetasite?

1900..2011
IF EP329_RetYear > 2008
EP328_RetMonth
Kas mäletate, mis kuul see toimus?
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts

4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember
ENDIF
ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR (((MN101_Longitudinal = 1) AND
(EP005_CurrentJobSit = a1)) AND (EP336_RetAfterW2 = a1))
EP064_ResForRet
Vaadake kaarti 19.
Mis põhjusel te töötamise lõpetasite?

INT:INT: Märkige kõik sobivad vastused
1. Tekkis õigus riiklikule pensionile (sh rahvapension, vanaduspension, aga ka soodustingimustel ja väljateenitud
aastate pension, töövõimetuspension, toitjakaotuspension)
2. Tekkis õigus eripensionile, tööandja pensionile töövõimetuse tekitamise eest
3. Tekkis õigus erapensionile (III samba vabatahtlik kogumispension)
4. Kasutasin võimalust jääda ennetähtaegsele pensionile (3 aastat enne seadusekohast pensioniiga)
5. Mind koondati
6. Enda halb tervis
7. Sugulase või sõbra halb tervis
8. Soovisin jääda töölt pensionile samal ajal abikaasa või elukaaslasega
9. Soovisin veeta rohkem aega perekonnaga
10. Soovisin nautida elu
ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3
EP337_LookingForJob
Kas te otsite praegu tööd?
1. Jah
5. Ei

EP067_HowUnempl
Kuidas teist sai töötu? Kas seetõttu, et ...
1. teie töökoht või asutus (osakond) likvideeriti
2. te lahkusite töölt
3. teid vallandati
4. teil oli vastastikune kokkulepe tööandjaga
5. ajutine töö lõppes
6. vahetasite elukohta (nt kolisite teise linna)
97. muul põhjusel
ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit <> a2

EP002_PaidWork
[Meid huvitab teie töötamine alates eelmisest intervjuust./Ķąń čķņåšåńóåņ šąįīņąėč ėč Āū ń ģīģåķņą ļšåäūäółåćī
čķņåšāüž] Öelge palun, kas te töötasite [alates meie viimasest intervjuust/viimase nelja nädala jooksul/ā
ņå÷åķčå ļīńėåäķčõ ÷åņūšåõ ķåäåėü] {FL_EP002_3} mõne tööandja juures või iseendale tööandjana vähemalt
ühe tunni ja saite (saate) selle eest tasu?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
IF (((EP005_CurrentJobSit.ORD = 4) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD = 5)) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD =
97)) AND (EP002_PaidWork = a5)
EP006_EverWorked
Kas te olete kunagi töötanud?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a4) AND ((EP002_PaidWork = a1) OR (EP006_EverWorked = a1))
EP068_CauseDis
Ütlesite, et olete püsivalt haige või töövõimetu. Kas selle on põhjustanud teie tööalane tegevus?

1. Jah
5. Ei
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1
IF (EP005_CurrentJobSit = a2) OR (EP002_PaidWork = a1)
EP125_ContWork
Nüüd küsin kõigi teie tasustatud tööde kohta {FL_EP125_2} kuni tänaseni. Kas te töötasite selle aja jooksul
pidevalt?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
IF EP125_ContWork = a1
EP141_ChangeInJob
Vaadake palun kaarti 20. Isegi juhul, kui te olete alates {FL_EP141_2} pidevalt töötanud, kas teil on seoses
töötamisega ette tulnud mõni kaardil nimetatud muutustest?
INT:INT: Märkige kõik sobivad vastused.
1. Muutus tööhõive liik (näiteks palgatöö asemel füüsilisest isikust ettevõtjaks)
2. Muutus tööandja
3. Mind edutati uuele ametikohale
4. Muutus töökoha asukoht
5. Muutus lepingu pikkus (alalisest ajutiseks või vastupidi)
96. Midagi ei muutunud
ENDIF
IF EP125_ContWork = a5
EP331_Intro
Palun meenutage nüüd neid perioode, millal te olete töötanud. Kui teil on olnud rohkem kui üks töökoht, siis
nimetage kõigi töökohtade algus- ja lõppkuupäevad.

1. Jätkake

LOOP
EP127_PeriodFromMonth
Mis KUUST ja aastast olete te [töötanud/šąįīņąėč/töötu/ńņąėč įåēšąįīņķūģ]?
@bMONTH@b:
YEAR:
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember

EP128_PeriodFromYear
Mis kuust ja AASTAST olete te [töötanud/šąįīņąėč/töötu/ńņąėč įåēšąįīņķūģ]?
MONTH ^EP127_PeriodFromMonth
@bYEAR@b
1. 2003 või varem
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth
Mis KUU ja aastani olete te [töötanud/šąįīņąėč/töötu/įūėč įåēšąįīņķūģ]?
@bMONTH@b:
YEAR:
INT:Kui vastaja on töötu/töötav tänaseni, märkige "13. Tänaseni".
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember
13. Täna

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

EP130_PeriodToYear
Mis kuu ja AASTANI olete te [töötanud/šąįīņąėč/töötu/įūėč įåēšąįīņķūģ]?

MONTH: {EP129_PeriodToMonth}
@bYEAR@b:
INT:INT: Mis aastani
1. 2004 või varem
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2010
ENDIF
EP133_PeriodOtherEp
Kas teil {FL_EP133_1} on olnud (veel) perioode, kui te [tegite tasustatud tööd/šąįīņąėč /olite töötu/įūėč
įåēšąįīņķūģ]?
1. Jah
5. Ei
ENDLOOP
LOOP cnt:= 2 TO 20
IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1
LOOP
EP127_PeriodFromMonth
Mis KUUST ja aastast olete te [töötanud/šąįīņąėč/töötu/ńņąėč įåēšąįīņķūģ]?
@bMONTH@b:
YEAR:
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember

EP128_PeriodFromYear
Mis kuust ja AASTAST olete te [töötanud/šąįīņąėč/töötu/ńņąėč įåēšąįīņķūģ]?
MONTH ^EP127_PeriodFromMonth
@bYEAR@b
1. 2003 või varem
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009

8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth
Mis KUU ja aastani olete te [töötanud/šąįīņąėč/töötu/įūėč įåēšąįīņķūģ]?
@bMONTH@b:
YEAR:
INT:Kui vastaja on töötu/töötav tänaseni, märkige "13. Tänaseni".
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember
13. Täna

IF EP129_PeriodToMonth <> a13
EP130_PeriodToYear
Mis kuu ja AASTANI olete te [töötanud/šąįīņąėč/töötu/įūėč įåēšąįīņķūģ]?

MONTH: {EP129_PeriodToMonth}
@bYEAR@b:
INT:INT: Mis aastani
1. 2004 või varem
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2010
ENDIF
EP133_PeriodOtherEp
Kas teil {FL_EP133_1} on olnud (veel) perioode, kui te [tegite tasustatud tööd/šąįīņąėč /olite töötu/įūėč
įåēšąįīņķūģ]?
1. Jah
5. Ei
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
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))
EP069_ResStopWork

Ütlesite, et praegu olete te kodune, kuid olete teinud tasustatud tööd. Mis põhjusel te töötamise lõpetasite, kas
1. enda terviseprobleemide tõttu
2. töötamine oli liiga väsitav
3. kellegi palkamine kodu ja pere eest hoolitsema oli liiga kulukas
4. soovisite laste (lastelaste) eest hoolitseda
5. teid vallandati või töökoht/ asutus likvideeriti
6. perekonna sissetulek oli piisav
97. muul põhjusel
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1
IF ((EP005_CurrentJobSit <> a3) AND ((EP125_ContWork = a5) OR ((EP005_CurrentJobSit <> a2) AND
(EP002_PaidWork = a5)))) AND (MN808_AgeRespondent <= 75)
EP325_UnEmpl
Nüüd tahaksin teada perioodide kohta alates meie viimasest intervjuust, kui te ei töötanud tasu eest. Kas alates
{FL_EP325_2} on olnud perioode, kui te olete olnud töötu ja @Botsisite tööd@B?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3
EP332_Intro
Nüüd tahaksin küsida, mitu korda olete alates viimasest küsitlusest {FL_EP332_2} kuni tänaseni olnud töötu ja
otsinud tööd?
1. Jätkake
ENDIF
IF (EP325_UnEmpl = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a3)
EP333_Intro
Meenutage nüüd neid perioode, millal te olite töötu ning otsisite tööd? Kui olite töötu rohkem kui ühe korra,
nimetage palun kõik alguse ja lõpu kuupäevad.
1. Jätkake

LOOP
EP127_PeriodFromMonth
Mis KUUST ja aastast olete te [töötanud/šąįīņąėč/töötu/ńņąėč įåēšąįīņķūģ]?
@bMONTH@b:
YEAR:
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember

EP128_PeriodFromYear
Mis kuust ja AASTAST olete te [töötanud/šąįīņąėč/töötu/ńņąėč įåēšąįīņķūģ]?
MONTH ^EP127_PeriodFromMonth
@bYEAR@b

1. 2003 või varem
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth
Mis KUU ja aastani olete te [töötanud/šąįīņąėč/töötu/įūėč įåēšąįīņķūģ]?
@bMONTH@b:
YEAR:
INT:Kui vastaja on töötu/töötav tänaseni, märkige "13. Tänaseni".
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember
13. Täna

IF EP129_PeriodToMonth <> a13
EP130_PeriodToYear
Mis kuu ja AASTANI olete te [töötanud/šąįīņąėč/töötu/įūėč įåēšąįīņķūģ]?

MONTH: {EP129_PeriodToMonth}
@bYEAR@b:
INT:INT: Mis aastani
1. 2004 või varem
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2010
ENDIF
EP133_PeriodOtherEp
Kas teil {FL_EP133_1} on olnud (veel) perioode, kui te [tegite tasustatud tööd/šąįīņąėč /olite töötu/įūėč
įåēšąįīņķūģ]?
1. Jah
5. Ei
ENDLOOP
LOOP cnt:= 22 TO 40

IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1
LOOP
EP127_PeriodFromMonth
Mis KUUST ja aastast olete te [töötanud/šąįīņąėč/töötu/ńņąėč įåēšąįīņķūģ]?
@bMONTH@b:
YEAR:
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember

EP128_PeriodFromYear
Mis kuust ja AASTAST olete te [töötanud/šąįīņąėč/töötu/ńņąėč įåēšąįīņķūģ]?
MONTH ^EP127_PeriodFromMonth
@bYEAR@b
1. 2003 või varem
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth
Mis KUU ja aastani olete te [töötanud/šąįīņąėč/töötu/įūėč įåēšąįīņķūģ]?
@bMONTH@b:
YEAR:
INT:Kui vastaja on töötu/töötav tänaseni, märkige "13. Tänaseni".
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember
13. Täna

IF EP129_PeriodToMonth <> a13
EP130_PeriodToYear

Mis kuu ja AASTANI olete te [töötanud/šąįīņąėč/töötu/įūėč įåēšąįīņķūģ]?

MONTH: {EP129_PeriodToMonth}
@bYEAR@b:
INT:INT: Mis aastani
1. 2004 või varem
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2010
ENDIF
EP133_PeriodOtherEp
Kas teil {FL_EP133_1} on olnud (veel) perioode, kui te [tegite tasustatud tööd/šąįīņąėč /olite töötu/įūėč
įåēšąįīņķūģ]?
1. Jah
5. Ei
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
EP110_RecPubBen
Edasi küsin teilt erinevate riiklike hüvitiste kohta. Vaadake kaarti 21. Kas te olete {FL_EP110_2} saanud mõnda
kaardil nimetatud hüvitist?
INT:Märkige kõik vastused, mida vastaja nimetas.
1. Vanaduspension (s.h rahvapension, väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension)
2. Pension enne pensioniiga (s.h ennetähtaegne pension, väljateenitud aastate pension, soodustingimustel
vanaduspension)
3. Töötuskindlustushüvitis, töötutoetus
4. Haigushüvitis
5. Töövõimetuspension, puudega inimese sotsiaaltoetus
6. Toimetulekutoetus
96. Ei ühtki neist

LOOP cnt2:= 1 TO 6
IF cnt2 IN EP110_RecPubBen
LOOP
EP334_Intro
Edasi räägime igast hüvitisest eraldi. Iga hüvitise puhul, mida on makstud korduvalt, soovime teada hüvitise
saamise algus- ja lõpuaega. Kordan, et meid huvitavad hüvitised on [vanaduspension (s.h. rahvapension,
väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension) /ļåķńč˙ ļī ńņąšīńņč (ā ņ.÷. ķąšīäķą˙ ļåķńč˙,
ļåķńč˙ ēą āūńėóćó ėåņ, ļåķńč˙ ļī ńņąšīńņč ķą ėüćīņķūõ óńėīāč˙õ)/pension enne pensioniiga (s.h.
ennetähtaegne pension, väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension) /ļåķńč˙ äī
äīńņčęåķčķč˙ ļåķńčīķķīćī āīēšąńņą (ā ņ.÷. äīńšī÷ķą˙ ļåķńč˙, ļåķńč˙ ēą āūńėóćó ėåņ, ļåķńč˙ ļī ńņąšīńņč ļī
ėüćīņķūģ óńėīāč˙ģ)/töötuskindlustushüvitis, töötutoetus/ńņšąõīāīå āīēģåłåķčå ļī įåēšąįīņčöå, ļīńīįčå ļī
įåēšąįīņčöå /haigushüvitis/źīģļåķńąöč˙ ļī įīėåēķč ķå ģåķåå, ÷åģ ēą 1 ģåń˙ö/töövõimetuspension, puudega
inimese sotsiaaltoetus /ļåķńč˙ ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč, ńīöčąėüķūå ļīńīįč˙ ėžä˙ģ ń ķåäīńņąņźąģč
ēäīšīāü˙/toimetulekutoetus/ļīńīįčå ļī įåäķīńņč].
1. Jätkake

LOOP
EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
Mis KUUST ja aastast te olete saanud [vanaduspensioni (s.h. rahvapension, väljateenitud aastate pension,
soodustingimustel vanaduspension) /ļåķńčž ļī ńņąšīńņč (ā ņ.÷. ķąšīäķóž ļåķńčž, ļåķńčž ēą āūńėóćó ėåņ,
ļåķńčž ļī ńņąšīńņč ķą ėüćīņķūõ óńėīāč˙õ)/pensioni enne pensioniiga (s.h. ennetähtaegne pension,
väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension) /ĻåķńčŽ ļī äīńšī÷ķīģó āūõīäó (ā ņ.÷.
äīńšī÷ķóž ļåķńčž ļī ńņąšīńņč, ļåķńčž ēą āūńėóćó ėåņ, ļåķńčž ēą āūńėóćó ėåņ, ļåķńčž ļī ńņąšīńņč ķą
ėüćīņķūõ óńėīāč˙õ)/töötuskindlustushüvitist, töötutoetust/ńņšąõīāīå āīēģåłåķčå ļī įåēšąįīņčöå, ļīńīįčå ļī
įåēšąįīņčöå/vähemalt 1 kuu haigushüvitist/źīģļåķńąöčž ļī įīėåēķč ķå ģåķåå, ÷åģ ēą 1
ģåń˙ö/töövõimetuspensioni, puudega inimese sotsiaaltoetust/ļåķńčž ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč, ńīöčąėüķīå ļīńīįčå
ėžä˙ģ ń ķåäīńņąņźąģč ēäīšīāü˙ /toimetulekutoetust/ļīńīįčå ļī įåäķīńņč ]?
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember

EP112_ReceivePaymentPeriodFromYear
Mis kuust ja @baastast@b te olete saanud [vanaduspensioni (s.h. rahvapension, väljateenitud aastate
pension, soodustingimustel vanaduspension)/ļåķńčž ļī ńņąšīńņč (ā ņ.÷. ķąšīäķóž ļåķńčž, ļåķńč˙ ēą āūńėóćó
ėåņ, ļåķńčž ļī ńņąšīńņč ķą ėüćīņķūõ óńėīāč˙õ)/pensioni enne pensioniiga (s.h. ennetähtaegne pension,
väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension)/ļåķńčž ļī äīńšī÷ķīģó āūõīäó( ņ.÷.
äīńšī÷ķóž ļåķńčž, ļåķńčž ļī āūńėóćå ėåņ, ļåķńčž ļī ńņąšīńņč ķą ėüćīņķūõ óńėīāč˙õ)/töötuskindlustushüvitist,
töötutoetust/ńņšąõīāīå āīēģåłåķčå ļī įåēšąįīņčöå, ļīńīįčå ļī įåēšąįīņčöå/vähemalt 1 kuu
haigushüvitist/źīģļåķńąöč˙ ļī įīėåēķč ķå ģåķåå, ÷åģ 1 ģåń˙ö/töövõimetuspensioni, puudega inimese
sotsiaaltoetust/ļåķńčž ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč, ńīöčąėüķīå ļīńīįčå ėžä˙ģ ń ķåäīńņąņźąģč
ēäīšīāü˙/toimetulekutoetust/ļīńīįčå ļī įåäķīńņč]?
KUU: {EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth}
@bAASTA@b:
1. 2005 või varem
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth
Mis @bkuu@b ja aastani te olete saanud [vanaduspensioni (s.h. rahvapension, väljateenitud aastate
pension, soodustingimustel vanaduspension)/ļåķńčž ļī ńņąšīńņč (ā ņ.÷. ķąšīäķóž ļåķńčž, ļåķńčž ēą āūńėóćó
ėåņ, ļåķńčž ļī ńņąšīńņč ķą ėüćīņķūõ óńėīāč˙õ)/pensioni enne pensioniiga (s.h. ennetähtaegne pension,
väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension)/ļåķńčž ļī äīńšī÷ķīģó āūõīäó (ā ņ.÷.
äīńšī÷ķóž ļåķńčž, ļåķńčž ēą āūńėóćó ėåņ, ļåķńčž ļī ńņąšīńņč ķą ėüćīņķūõ óńėīāč˙õ)/töötuskindlustushüvitist,
töötutoetust/ńņšąõīāīå āīēģåłåķčå ļī įåēšąįīņčöå, ļīńīįčå ļī įåēšąįīņčöå /vähemalt 1 kuu
haigushüvitist/źīģļåķńąöčž ļī įīėåēķč ķå ģåķåå 1 ģåń˙öą /töövõimetuspensioni, puudega inimese
sotsiaaltoetust/ļåķńčž ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč, ńīöčąėüķīå ļīńīįčå ėžä˙ģ ń ķåäīńņąņźąģč
ēäīšīāü˙/toimetulekutoetust/ļīńīįčå ļī įåäķīńņč]?
INT:Kui makseperiood kestab, sisestage "13. Tänaseni"
1. Jaanuar
2. Veebruar

3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember
13. Täna

IF EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth <> a13
EP114_ReceivePaymentPeriodToYear
Mis kuu ja AASTANI te olete saanud [vanaduspensioni (s.h. rahvapension, väljateenitud aastate pension,
soodustingimustel vanaduspension)/ļåķńčž ļī ńņąšīńņč (ā ņ.÷. ķąšīäķóž ļåķńčž, ļåķńčž ēą āūńėóćó ėåņ,
ļåķńčž ļī ńņąšīńņč ķą ėüćīņķūõ óńėīāč˙õ) /pensioni enne pensioniiga (s.h. ennetähtaegne pension,
väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension)/ļåķńčž ļī äīńšī÷ķīģó āūõīäó (ā ņ.÷.
äīńšī÷ķóž ļåķńčž, ļåķńčž ēą āūńėóćó ėåņ, ļåķńčž ļī ńņąšīńņč ķą ėüćīņķūõ
óńėīāč˙õ)/töötuskindlustushüvitist, töötutoetust/ńņšąõīāīå āīēģåłåķčå ļī įåēšąįīņčöå, ļīńīįčå ļī
įåēšąįīņčöå/vähemalt 1 kuu haigushüvitist/źīģļåķńąöčž ļī įīėåēķč ķå ģåķåå 1 ģåń˙öą/töövõimetuspensioni,
puudega inimese sotsiaaltoetust/ļåķńčž ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč, ńīöčąėüķīå ļīńīįčå ļī ķåäīńņąņźó ēäīšīāü˙
/toimetulekutoetust/ļīńīįčå ļī įåäķīńņč]?
MONTH: {EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth}
@bYEAR@b:
1. 2005 või varem
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP116_ReceivePaymentOtherEp
Kas alates {FL_EP116_3} oli veel perioode, kui te saite [vanaduspensioni (s.h. rahvapension, väljateenitud
aastate pension, soodustingimustel vanaduspension)/ļåķńčž ļī ńņąšīńņč (ā ņ.÷. ķąšīäķóž ļåķńčž, ļåķńčž ēą
āūńėóćó ėåņ, ļåķńčž ļī ńņąšīńņč ķą ėüćīņķūõ óńėīāč˙õ)/pensioni enne pensioniiga (s.h. ennetähtaegne
pension, väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension)/ļåķńčž ļī äīńšī÷ķīģó āūõīäó ķą
ļåķńčž (ā ņ.÷. äīńšī÷ķóž ļåķńčž, ļåķńčž ēą āūńėóćó ėåņ, ļåķńčž ļī ńņąšīńņč ķą ėüćīņķūõ
óńėīāč˙õ)/töötuskindlustushüvitist, töötutoetust/ńņšąõīāīå āīēģåłåķčå ļī įåēšąįīņčöå, ļīńīįčå ļī
įåēšąįīņčöå/vähemalt 1 kuu haigushüvitist/źīģļåķńąöčž ļī įīėåēķč ķå ģåķåå 1 ģåń˙öą/töövõimetuspensioni,
puudega inimese sotsiaaltoetust/ļåķńčž ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč, ńīöčąėüķīå ļīńīįčå ļī ķåäīńņąņźó ēäīšīāü˙
/toimetulekutoetust/ļīńīįčå ļī įåäķīńņč]?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt:= 2 TO 20
IF EPPayments[cnt - 1].EP116_ReceivePaymentOtherEp = a1
LOOP
EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
Mis KUUST ja aastast te olete saanud [vanaduspensioni (s.h. rahvapension, väljateenitud aastate
pension, soodustingimustel vanaduspension) /ļåķńčž ļī ńņąšīńņč (ā ņ.÷. ķąšīäķóž ļåķńčž, ļåķńčž ēą
āūńėóćó ėåņ, ļåķńčž ļī ńņąšīńņč ķą ėüćīņķūõ óńėīāč˙õ)/pensioni enne pensioniiga (s.h. ennetähtaegne
pension, väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension) /ĻåķńčŽ ļī äīńšī÷ķīģó āūõīäó
(ā ņ.÷. äīńšī÷ķóž ļåķńčž ļī ńņąšīńņč, ļåķńčž ēą āūńėóćó ėåņ, ļåķńčž ēą āūńėóćó ėåņ, ļåķńčž ļī ńņąšīńņč

ķą ėüćīņķūõ óńėīāč˙õ)/töötuskindlustushüvitist, töötutoetust/ńņšąõīāīå āīēģåłåķčå ļī įåēšąįīņčöå, ļīńīįčå ļī
įåēšąįīņčöå/vähemalt 1 kuu haigushüvitist/źīģļåķńąöčž ļī įīėåēķč ķå ģåķåå, ÷åģ ēą 1
ģåń˙ö/töövõimetuspensioni, puudega inimese sotsiaaltoetust/ļåķńčž ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč, ńīöčąėüķīå
ļīńīįčå ėžä˙ģ ń ķåäīńņąņźąģč ēäīšīāü˙ /toimetulekutoetust/ļīńīįčå ļī įåäķīńņč ]?
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember

EP112_ReceivePaymentPeriodFromYear
Mis kuust ja @baastast@b te olete saanud [vanaduspensioni (s.h. rahvapension, väljateenitud aastate
pension, soodustingimustel vanaduspension)/ļåķńčž ļī ńņąšīńņč (ā ņ.÷. ķąšīäķóž ļåķńčž, ļåķńč˙ ēą
āūńėóćó ėåņ, ļåķńčž ļī ńņąšīńņč ķą ėüćīņķūõ óńėīāč˙õ)/pensioni enne pensioniiga (s.h. ennetähtaegne
pension, väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension)/ļåķńčž ļī äīńšī÷ķīģó āūõīäó(
ņ.÷. äīńšī÷ķóž ļåķńčž, ļåķńčž ļī āūńėóćå ėåņ, ļåķńčž ļī ńņąšīńņč ķą ėüćīņķūõ
óńėīāč˙õ)/töötuskindlustushüvitist, töötutoetust/ńņšąõīāīå āīēģåłåķčå ļī įåēšąįīņčöå, ļīńīįčå ļī
įåēšąįīņčöå/vähemalt 1 kuu haigushüvitist/źīģļåķńąöč˙ ļī įīėåēķč ķå ģåķåå, ÷åģ 1
ģåń˙ö/töövõimetuspensioni, puudega inimese sotsiaaltoetust/ļåķńčž ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč, ńīöčąėüķīå
ļīńīįčå ėžä˙ģ ń ķåäīńņąņźąģč ēäīšīāü˙/toimetulekutoetust/ļīńīįčå ļī įåäķīńņč]?
KUU: {EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth}
@bAASTA@b:
1. 2005 või varem
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth
Mis @bkuu@b ja aastani te olete saanud [vanaduspensioni (s.h. rahvapension, väljateenitud aastate
pension, soodustingimustel vanaduspension)/ļåķńčž ļī ńņąšīńņč (ā ņ.÷. ķąšīäķóž ļåķńčž, ļåķńčž ēą
āūńėóćó ėåņ, ļåķńčž ļī ńņąšīńņč ķą ėüćīņķūõ óńėīāč˙õ)/pensioni enne pensioniiga (s.h. ennetähtaegne
pension, väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension)/ļåķńčž ļī äīńšī÷ķīģó āūõīäó (ā
ņ.÷. äīńšī÷ķóž ļåķńčž, ļåķńčž ēą āūńėóćó ėåņ, ļåķńčž ļī ńņąšīńņč ķą ėüćīņķūõ
óńėīāč˙õ)/töötuskindlustushüvitist, töötutoetust/ńņšąõīāīå āīēģåłåķčå ļī įåēšąįīņčöå, ļīńīįčå ļī įåēšąįīņčöå
/vähemalt 1 kuu haigushüvitist/źīģļåķńąöčž ļī įīėåēķč ķå ģåķåå 1 ģåń˙öą /töövõimetuspensioni, puudega
inimese sotsiaaltoetust/ļåķńčž ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč, ńīöčąėüķīå ļīńīįčå ėžä˙ģ ń ķåäīńņąņźąģč
ēäīšīāü˙/toimetulekutoetust/ļīńīįčå ļī įåäķīńņč]?
INT:Kui makseperiood kestab, sisestage "13. Tänaseni"
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts
4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November

12. Detsember
13. Täna

IF EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth <> a13
EP114_ReceivePaymentPeriodToYear
Mis kuu ja AASTANI te olete saanud [vanaduspensioni (s.h. rahvapension, väljateenitud aastate
pension, soodustingimustel vanaduspension)/ļåķńčž ļī ńņąšīńņč (ā ņ.÷. ķąšīäķóž ļåķńčž, ļåķńčž ēą
āūńėóćó ėåņ, ļåķńčž ļī ńņąšīńņč ķą ėüćīņķūõ óńėīāč˙õ) /pensioni enne pensioniiga (s.h. ennetähtaegne
pension, väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension)/ļåķńčž ļī äīńšī÷ķīģó āūõīäó
(ā ņ.÷. äīńšī÷ķóž ļåķńčž, ļåķńčž ēą āūńėóćó ėåņ, ļåķńčž ļī ńņąšīńņč ķą ėüćīņķūõ
óńėīāč˙õ)/töötuskindlustushüvitist, töötutoetust/ńņšąõīāīå āīēģåłåķčå ļī įåēšąįīņčöå, ļīńīįčå ļī
įåēšąįīņčöå/vähemalt 1 kuu haigushüvitist/źīģļåķńąöčž ļī įīėåēķč ķå ģåķåå 1
ģåń˙öą/töövõimetuspensioni, puudega inimese sotsiaaltoetust/ļåķńčž ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč, ńīöčąėüķīå
ļīńīįčå ļī ķåäīńņąņźó ēäīšīāü˙ /toimetulekutoetust/ļīńīįčå ļī įåäķīńņč]?
MONTH: {EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth}
@bYEAR@b:
1. 2005 või varem
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP116_ReceivePaymentOtherEp
Kas alates {FL_EP116_3} oli veel perioode, kui te saite [vanaduspensioni (s.h. rahvapension,
väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension)/ļåķńčž ļī ńņąšīńņč (ā ņ.÷. ķąšīäķóž
ļåķńčž, ļåķńčž ēą āūńėóćó ėåņ, ļåķńčž ļī ńņąšīńņč ķą ėüćīņķūõ óńėīāč˙õ)/pensioni enne pensioniiga (s.h.
ennetähtaegne pension, väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension)/ļåķńčž ļī
äīńšī÷ķīģó āūõīäó ķą ļåķńčž (ā ņ.÷. äīńšī÷ķóž ļåķńčž, ļåķńčž ēą āūńėóćó ėåņ, ļåķńčž ļī ńņąšīńņč ķą
ėüćīņķūõ óńėīāč˙õ)/töötuskindlustushüvitist, töötutoetust/ńņšąõīāīå āīēģåłåķčå ļī įåēšąįīņčöå, ļīńīįčå ļī
įåēšąįīņčöå/vähemalt 1 kuu haigushüvitist/źīģļåķńąöčž ļī įīėåēķč ķå ģåķåå 1
ģåń˙öą/töövõimetuspensioni, puudega inimese sotsiaaltoetust/ļåķńčž ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč, ńīöčąėüķīå
ļīńīįčå ļī ķåäīńņąņźó ēäīšīāü˙ /toimetulekutoetust/ļīńīįčå ļī įåäķīńņč]?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
EP326_ReceivedSeverancePayment
Kas te olete alates {FL_EP326_3} saanud koondamishüvitist või tööandja maksejõuetuse hüvitist?
1. Jah
5. Ei

IF EP326_ReceivedSeverancePayment = a1
EP122_ReceiveSeveranceMonth
Mis KUUL ja aastal te saite viimati koondamishüvitist või tööandja maksejõuetuse hüvitist?
INT:INT: Kui selliseid perioode oli rohkem kui üks, märkige kõige viimane
1. Jaanuar
2. Veebruar
3. Märts

4. Aprill
5. Mai
6. Juuni
7. Juuli
8. August
9. September
10. Oktoober
11. November
12. Detsember

EP123_ReceiveSeveranceYear
Mis kuul ja AASTAL te saite viimati koondamishüvitist või tööandja maksejõuetuse hüvitist?
INT:INT: Kui selliseid perioode oli rohkem kui üks, märkige kõige viimane.
1. 2005 või varem
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
ENDIF
ENDIF
IF ((EP005_CurrentJobSit = a2) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP002_PaidWork = a1))) OR
((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP335_Today = a1))
EP008_Intro1
Järgmised küsimused puudutavad teie praegust põhitööd.
INT:INT: Võtke arvesse ka hooajaline töö. Põhitöö on töö, kus vastaja kõige rohkem tunde töötab. Kui mitmel
töökohal töötatakse võrdne arv tunde, siis arvestage põhitöökohaks see, kus vastaja teenib rohkem.
1. Jätkake

EP009_EmployeeOrSelf
Kas te töötate sellel töökohal
1. palgatöötajana
2. riigiametnikuna
3. FIE-na

IF ((MN101_Longitudinal = 0) OR NOT (a96 IN EP141_ChangeInJob)) OR (EP125_ContWork = a5)
EP010_CurJobYear
Mis aastal te sellel töökohal töötamist alustasite?
1900..2011
EP016_NTofJob
Vaadake kaarti 15. Mis kõige paremini iseloomustab seda töökohta (mis tööd te teete) ?
1. Seaduseandja, kõrgem ametnik või juht
2. Tippspetsialist
3. Keskastme spetsialist ja tehnik
4. Ametnik
5. Teenindus- ja müügitöötaja
6. Põllumajanduse või kalanduse oskustööline
7. Oskus- ja käsitööline
8. Seadme- ja masinaoperaator
9. Lihttööline
10. Kaitseväes

EP018_WhichIndustry

Vaadake kaarti 16. Millises tööstus-, teenindus- või muus majandusharus te töötate?
1. Põllumajandus, jahindus, metsamajandus ja kalapüük
2. Mäetööstus
3. Töötlev tööstus
4. Elektrienergia, gaasi- ja veevarustus
5. Ehitus
6. Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont
7. Hotellid ja restoranid
8. Veondus, laondus ja side
9. Finantsvahendus
10. Kinnisvara, üüri- ja äritegevus
11. Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
12. Haridus
13. Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
14. Muud kogukondlike, sotsiaal- ja isikuteenustega seotud tegevused

IF EP009_EmployeeOrSelf = a1
EP019_Public
Kas te töötate avalikus sektoris?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
IF EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 3
EP024_NrOfEmployees
Kui palju on selles ettevõttes/asutuses töötajaid? Palun ärge arvestage iseennast.
0. Ei ühtegi (s.t. ainult vastaja ise)
1. 1-5
2. 6-15
3. 16-24
4. 25-199
5. 200-499
6. 500 ja rohkem
ENDIF
IF (EP009_EmployeeOrSelf = a1) OR (EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 2)
EP011_TermJob
Kas teil on tähtajaline või tähtajatu tööleping?

INT:Tähtajaliseks loetakse siinkohal alla 3-aastase tähtajaga lepinguid
1. tähtajaline
2. tähtajatu

EP012_TotContractHours
Mitu tundi nädalas on teil oma põhitöökohal ette nähtud töötada? Ärge arvestage söögiaegadeks ning
tasustatud või tasustamata ületundideks kuluvat aega.
0.0..168.0
ENDIF
ENDIF
EP013_TotWorkedHours
[Sõltumata teie töölepinguga ette nähtud tundide arvust/Ķåńģīņš˙ ķą Āąųč šąįī÷čå ÷ąńū ļī ņšóäīāīģó äīćīāīšó]
[mitu/ńźīėüźī/Mitu/Ńźīėüźī] tundi nädalas te tegelikult kokku sellel töökohal töötate? Ärge arvestage
söögipausideks kuluvat aega, [kuid võtke arvesse tasustatud või tasustamata ületunnid/, ķī ó÷čņūāą˙
īļėą÷čāąåģūå čėč ķåīļėą÷čāąåģūå ńāåšõóšī÷ķūå ÷ąńū ].
0.0..168.0
EP014_NumberMPerYear

Mitu kuud aastas te tavaliselt sellel töökohal töötate? Arvestage ka tasulisi puhkuseid.
1..12
EP301_DaysFromWork
Kas te olete viimase 12 kuu jooksul töölt puudunud enda tervise tõttu?
1. Jah
5. Ei

IF EP301_DaysFromWork = a1
EP302_HowManyDays
Mitu päeva te kokku puudusite?
1..365
ENDIF
EP025_Intro
Nüüd loen teile ette mõned väited töötamise kohta. Vaadake kaarti 22 ja öelge iga väite puhul, kas te olete
sellega täiesti nõus, nõus, ei ole nõus või ei ole üldse nõus.
1. Jätkake

EP026_SatJob
Kõiki asjaolusid arvesse võttes olen ma oma tööga rahul. (Kas te olete... )
INT:Näidake kaarti 22
1. täiesti nõus
2. nõus
3. ei ole nõus
4. ei ole üldse nõus

EP027_JobPhDem
Minu töö nõuab füüsilist pingutust. (Kas te olete...)

INT:Näidake kaarti 22
1. täiesti nõus
2. nõus
3. ei ole nõus
4. ei ole üldse nõus

EP028_TimePress
Suure töökoormuse tõttu olen ma pidevas ajapuuduses.
(Kas te olete )

INT:Näidake kaarti 22
1. täiesti nõus
2. nõus
3. ei ole nõus
4. ei ole üldse nõus

EP029_LitFreeWork
Mul on väga vähe õigust otsustada selle üle, kuidas oma tööd teha. (Kas te olete...)
INT:Näidake kaarti 22
1. täiesti nõus
2. nõus
3. ei ole nõus
4. ei ole üldse nõus

EP030_NewSkill
Mu töö võimaldab mul uusi oskusi omandada. (Kas te olete...)
INT:Näidake kaarti 22
1. täiesti nõus
2. nõus
3. ei ole nõus
4. ei ole üldse nõus

EP031_SuppDiffSit
Ma saan rasketes olukordades piisavat tuge.
(Kas te olete...)
INT:Näidake kaarti 22
1. täiesti nõus
2. nõus
3. ei ole nõus
4. ei ole üldse nõus

EP032_RecognWork
Ma saan oma töö eest väärilist tunnustust. (Kas te olete...)
INT:Näidake kaarti 22
1. täiesti nõus
2. nõus
3. ei ole nõus
4. ei ole üldse nõus

EP033_SalAdequate
Minu jõupingutusi ja saavutusi arvestades on mu [palk/ēąšļėąņą/tasu/īļėąņą ēą šąįīņó/palk/ēąšļėąņą] küllaldane.
Kas te olete...
INT:Näidake kaarti 22. Kahtluse korral selgitage: me mõtleme vastavuses tehtud tööga.
1. täiesti nõus
2. nõus
3. ei ole nõus
4. ei ole üldse nõus

IF EP005_CurrentJobSit = a2
EP034_JobPromPoor
Minu [väljavaated edutamiseks/ļåšńļåźņčāū ļīīłšåķč˙ ķą šąįīņå/väljavaated ametikõrgenduse
saamiseks/ļåšńļåźņčāū ļīāūųåķč˙ ķą ńėóęįå/väljavaated edutamiseks/ļåšńļåźņčāū ļīīłšåķč˙ ķą šąįīņå] on kehvad.
(Kas te olete...)
INT:Näidake kaarti 22
1. täiesti nõus
2. nõus
3. ei ole nõus
4. ei ole üldse nõus

EP035_JobSecPoor
Ma kardan oma töökoha säilimise pärast. (Kas te olete...)
INT:Näidake kaarti 22
1. täiesti nõus
2. nõus
3. ei ole nõus

4. ei ole üldse nõus

EP036_LookForRetirement
Edasi me kaarti 22 enam ei kasuta, kuid jätkame töötamise teemaga.
Praegu te käite tööl. Mõeldes oma praegusele tööle öelge, kas te sooviksite võimalikult varakult töötamisest
loobuda?

1. Jah
5. Ei

EP037_AfraidHRet
Kas teie tervis võib seada piiranguid praeguse töö tegemisele, enne kui teil on võimalik ettenähtud ajal
pensionile jääda?

1. Jah
5. Ei
ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a2
EP007_MoreThanOneJob
Siiani rääkisime teie põhitööst. Kas teil peale põhitöökoha on veel mõni muu töökoht?
1. Jah
5. Ei

IF EP007_MoreThanOneJob = a1
EP321_TotWorkedHrsSecJob
[Sõltumata teie töölepinguga ettenähtud töötundide arvust/Ķå ēąāčńčģī īņ ņīćī, ńźīėüźī šąįī÷čõ ÷ąńīā āąģ
ļšåäóńģīņšåķī ļī ņšóäīāīģó äīćīāīšó] [mitu/ńźīėüźī/Mitu/Ńźīėüźī] tundi nädalas te tegelikult kokku teisel töökohal
töötate? Ärge arvestage söögipausideks kuluvat aega, [kuid võtke arvesse kõik tasustatud või tasustamata
ületunnid/ķī āźėž÷ą˙ īļėą÷čāąåģūå čėč ķåīļėą÷čāąåģūå ńāåšõóšī÷ķūå ÷ąńū].
0.0..168.0
EP322_NumMPerYearSecJob
Mitu kuud aastas te tavaliselt muul töökohal töötate? Arvestage ka tasulisi puhkusi.
1..12
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((EP006_EverWorked = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR
(EP005_CurrentJobSit = a3))
EP048_IntroPastJob
Edasi räägime teie viimasest töökohast [enne, kui te töö jätsite (pensionile jäite)/äī ņīćī, źąź āū āūųėč ķą
ļåķńčž/enne, kui te töötuks jäite/äī ņīćī, źąź āū ńņąėč įåēšąįīņķūģ].
1. Jätkake

EP050_YrLastJobEnd
Mis aastal te lõpetasite töötamise viimasel töökohal?
1900..2011
EP049_YrsInLastJob
Mitu aastat te oma viimasel töökohal töötasite?
0..99

EP051_EmployeeORSelf
Kas te töötasite sellel töökohal
1. palgatöötajana
2. riigiteenistujana
3. FIE-na

EP052_NTofJob
Vaadake palun kaarti 15. Mis kirjeldab kõige paremini teie tööülesandeid selles ametis? Milles teie töö seisnes?
INT:Märkige vastused 1-10
1. Seadusandja, kõrgem ametnik või juht
2. Tippspetsialist
3. Keskastme spetsialist ja tehnik
4. Ametnik
5. Teenindus- ja müügitöötaja
6. Põllumajanduse või kalanduse oskustööline
7. Oskus- ja käsitööline
8. Seadme- ja masinaoperaator
9. Lihttööline
10. Relvajõud

EP054_WhichIndustry
Vaadake palun kaarti 16. Millises tööstus-, teenindus- või muus majandusharus te töötasite?
INT:Märkige vastused 1-14
1. Põllumajandus, jahindus, metsamajandus ja kalapüük
2. Mäetööstus
3. Töötlev tööstus
4. Elektrienergia, gaasi- ja veevarustus
5. Ehitus
6. Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont
7. Hotellid ja restoranid
8. Veondus, laondus ja side
9. Finantsvahendus
10. Kinnisvara, üüri- ja äritegevus
11. Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
12. Haridus
13. Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
14. Muud kogukondlike, sotsiaalsete ja isikuteenustega seotud tegevused

IF EP051_EmployeeORSelf.ORD = 1
EP055_Public
Kas teie viimane töökoht oli avalikus sektoris?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
IF EP051_EmployeeORSelf.ORD = 3
EP061_NrOfEmployees
Kui palju oli selles ettevõttes/asutuses töötajaid? Palun ärge arvestage iseennast.
INT:Lugege ette
0. Ei ühtegi (s.t ainult vastaja ise)
1. 1-5
2. 6-15
3. 16-24
4. 25-199
5. 200-499
6. 500 või rohkem

ENDIF
ENDIF
ENDIF
EP203_IntroEarnings
Järgmised küsimused puudutavad teie töötasu ja sissetulekuid [STR (Year - 1)].
1. Jätkake

EP204_AnyEarnEmpl
Kas te saite [STR (Year - 1)] töötasu palgatöö eest? Palun ärge arvestage siin FIE-na saadud tulu.
1. Jah
5. Ei

IF EP204_AnyEarnEmpl = a1
EP205_EarningsEmplAT
Kui suur oli teie netotöötasu aastas [STR (Year - 1)], see tähendab summat, mis te saite kätte?
Arvestage siin ka kõiki lisamakseid või ühekordseid makseid - preemiaid, 13. palka, jõulupreemiat või
puhkusekompensatsiooni.
INT:Märkige kogusumma [FLDefault[9]]. Vajadusel täpsustage, et netotöötasu tähendab summat, millest on maha
arvatud nii kõik maksud kui ka kohustusliku kogumispensioni ja töötaja töötuskindlustusmaksed.
REAL[10]
ENDIF
EP206_AnyIncSelfEmpl
Kas te saite [STR (Year - 1)] sissetulekut kas FIE-na või perefirmas töötamisest?
1. Jah
5. Ei

IF EP206_AnyIncSelfEmpl = a1
EP207_EarningsSelfAT
Kui suur oli [STR (Year - 1)] teie FIE-na töötamise puhastulu aastas? See tähendab tulu peale maksude ja
sissemaksete ning kõikide töös kasutatavate materjalide, seadmete või kaupade eest tasumist ehk summa, mis
jäi teile kätte.
INT:Märkige kogusumma [FLDefault[9]]
INTEGER
ENDIF
EP303_Intro
Järgnevad küsimused puudutavad teie sissetulekuid erinevatest riiklikest pensionitest ja hüvitistest. (Kuigi me enne
sellest juba rääkisime,) küsime nüüd veel veidi põhjalikumalt.
1. Jätkake

EP071_IncomeSources
Vaadake kaarti 23.
Kas te saite [STR (Year - 1)] mõnda neist riiklikest pensionitest või hüvitistest?
INT:INT: Märkige kõik vastused, mis vastaja nimetas. Haigushüvitise puhul arvestage, et vastajale on hüvitist
järjest makstud vähemalt 1 kuu jooksul.
1. Riiklik vanaduspension (s.h rahvapension, väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension)
vanaduspensionieas
2. Kohustusliku kogumispensioni (2. samba) väljamaksed vanaduspensionieas
3. Pension enne pensioniiga (s.h ennetähtaegne pension, väljateenitud aastate pension, soodustingimustel
vanaduspension) enne pensioniiga
4. Töövõimetuspension (k.a. rahvapension töövõimetuse korral või eripension töövõimetuse korral) või vähemalt 1
kuu vältel järjest makstud haigushüvitis

6. Riiklik töötuskindlustushüvitis või töötutoetus
7. Toitjakaotuspension (sh toitja rahvapension toitja kaotuse korral, Vabadussõja lese pension)
8. Päritud (abikaasalt, elukaaslaselt) 2. samba kogumispensioniosakud
9. Represseeritud isikute pension, muud sõjas osalemisega seotud hüvitised
96. Mitte ühtegi

LOOP cnt:= 1 TO 10
IF cnt IN EP071_IncomeSources
LOOP
EP078_AvPaymPens
Kui suur oli [STR (Year - 1)] keskmiselt teie [riiklik vanaduspension (s.h rahvapension, väljateenitud aastate
pension, soodustingimustel vanaduspension) vanaduspensionieas/ćīńóäąšńņāåķķą˙ ļåķńč˙ ļī ńņąšīńņč (ā
ņ.÷.ķąšīäķą˙ ļåķńč˙, ļåķńč˙ ēą āūńėóćó ėåņ, ėüćīņķą˙ ļåķńčž ļī ńņąšīńņč) ā ļåķńčīķķīģ āīēšąńņå/kohustusliku
kogumispensioni (2. samba) väljamaksed vanaduspensionieas/āūļėąņū čē īį˙ēąņåėüķīé ķąźīļčņåėüķīé ļåķńčč 2
ńņóļåķč ā ļåķńčīķķīģ āīēšąńņå 2 ńņóļåķü īį˙ēąņåėüķīé ķąźīļčņåėüķīé ļåķńčč/pension enne pensioniiga (s.h
ennetähtaegne pension, väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension enne
pensioniiga)/äīńšī÷ķą˙ ļåķńč˙ ļī ńņąšīńņč (ā ņ.÷. ļåķńč˙ ēą āūńėóćó ėåņ, ėüćīņķą˙ ļåķńč˙ ļī
ńņąšīńņč)/töövõimetuspension (k.a. rahvapension töövõimetuse korral või eripension töövõimetuse korral) või
vähemalt 1 kuu vältel järjest makstud haigushüvitis/ļåķńč˙ ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč (ā ņ.÷.ķąšīäķīé ļåķńčč ļī
ķåņšóäīńļīńīįķīńņč čėč ńļåöčąėüķīé ļåķńčč ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč) čėč āūļėą÷åķķīé ļī źšąéķåé ģåšå īäčķ ģåń˙ö
ļīäš˙ä źīģļåķńąöčč ļī įīėåēķč /riiklik töötuskindlustushüvitis või töötutoetus /ćīńóäąšńņāåķķīīå ńņšąõīāīå
āīēģåłåķčå ļī įåēšąįīņčöå čėč ļīńīįč˙ ļī įåēšąįīņčöå /toitjakaotuspension (sh toitja rahvapension toitja kaotuse
korral, Vabadussõja lese pension)/ćīńóäąšńņāåķķą˙ ļåķńč˙ ļī ļīņåšå źīšģčėüöą (ā ņ.÷.ķąšīäķą˙ ļåķńč˙ ļī ļīņåšå
źīšģčėüöą, ļåķńč˙ āäīāąģ Īńāīįīäčņåėüķīé āīéķū) /päritud (abikaasalt, elukaaslaselt) 2. samba
kogumispensioniosakud/óķąńėåäīāąķķūå (īņ ńóļšóć/ćą,ńļóņķčź/öū ęčēķč) ÷ąńņč ķąźīļčņåėüķīé ļåķńčč 2
ńņóļåķč /represseeritud isikute pension, muud sõjas osalemisega seotud hüvitised/ļåķńč˙ šåļšåńńčšīāąķķūģ
ėčöąģ, äšóćčå āīēģåłåķč˙ ā ńā˙ēč ń ó÷ąńņčåģ ā āīéķå/eripension või tööandja poolt töövõimetuse tekitamise
eest makstav pension/ńļåöčąėüķą˙ ļåķńč˙ čėč ļåķńč˙ šąįīņīäąņåė˙ ļī ńėó÷ąž ķåņšóäīńļīńįķīńņč ā ļåķńčīķķīģ
āīēšąńņå/enne pensioniiga eripension või tööandja poolt töövõimetuse tekitamise eest makstav
pension/äīńšī÷ķą˙ ńļåöčąėüķą˙ ļåķńč˙ čėč ļåķńč˙ šąįīņīäąņåė˙ ļī ńėó÷ąž ķåņšóäīńļīńįķīńņč äī ļåķńčīķķīćī
āīēšąńņą/''s job/''s job] väljamakse, mis te kätte saite?
INT:Märkige kogusumma ^FLCurr
Silmas peetakse tavalist keskmist sissetulekut ilma lisamakseteta nagu näiteks täiendavad pensionite ja
hüvitiste väljamaksed.
Järgmine küsimus täpsustab perioodi, mille kohta öeldud makse käib.
REAL[10]
EP074_PeriodBenefit
Millist perioodi see makse kattis?
1. Üks nädal
2. Kaks nädalat
3. Kalendrikuu/4 nädalat
4. Kolm kuud/13 nädalat
5. Kuus kuud/26 nädalat
6. Terve aasta/12 kuud/52 nädalat
97. Muu (täpsustage)

IF EP074_PeriodBenefit = a97
EP075_OthPeriodBenefits
INT:Märkige muu periood, kui eelmises küsimuses sobivat vastust ei leidunud.
STRING
ENDIF
EP208_MonthsRecIncSource
Mitu kuud kokku saite te [riiklikku vanaduspensioni (s.h rahvapension, väljateenitud aastate pension,
soodustingimustel vanaduspension) vanaduspensionieas/ćīńóäąšńņāåķķóž ļåķńčž ļī ńņąšīńņč ( ā ņ.÷.ķąšīäķóž

ļåķńčž, ļåķńčž ēą āūńėóćó ėåņ, ėüćīņķóž ļåķńčž ļī ńņąšīńņč)/kohustusliku kogumispensioni (2. samba)
väljamakseid vanaduspensionieas /āūļėąņū čē īį˙ēąņåėüķīé ķąźīļčņåėüķīé ļåķńčč 2 ńņóļåķč ā ļåķńčīķķīģ
āīēšąńņå /pensioni enne pensioniiga (s.h ennetähtaegne pension, väljateenitud aastate pension,
soodustingimustel vanaduspension enne pensioniiga)/äīńšī÷ķóž ļåķńčž äī äīńņčęåķč˙ ļåķńčīķķīćī āīēšąńņą (ā
ņ.÷. äīńšī÷ķóž ļåķńčž, ļåķńčž ēą āūńėóćó ėåņ, ėüćīņķóž ļåķńčž ļī ńņąšīńņč) /töövõimetuspensioni (k.a.
rahvapension töövõimetuse korral või eripension töövõimetuse korral) või vähemalt 1 kuu vältel järjest makstud
haigushüvitis /ļåķńčž ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč (ā ņ.÷.ķąšīäķóž ļåķńčž ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč čėč ńļåöčąėüķóž ļåķńč˙ ļī
ķåņšóäīńļīńīįķīńņč) čėč źīģļåķńąöčž ļī įīėåēķč, āūļėą÷åķķóž, ļī źšąéķåé ģåšå, īäčķ ģåń˙ö ļīäš˙ä /ćīńóäąšńņāåķķīå
ńņšąõīāīå āīēģåłåķčå ļī įåēšąįīņčöå čėč ļīńīįčå ļī įåēšąįīņčöå /riiklikku töötuskindlustushüvitist või
töötutoetust/ńļåöčąėüķóž ļåķńčž/toitjakaotuspensioni (sh toitja rahvapension toitja kaotuse korral, Vabadussõja
lese pension)/ćīńóäąšńņāåķķóž ļåķńčž ļī ļīņåšå źīšģčėüöą (ā ņ.÷.ķąšīäķóž ļåķńčž ļī ļīņåšå źīšģčėüöą, ļåķńčž
āäīāąģ Īńāīįīäčņåėüķīé āīéķū)/päritud (abikaasalt, elukaaslaselt) 2. samba
kogumispensioniosakuid/óķąńėåäīāąķķūå (īņ ńóļšóć/ćą,ńļóņķčź/öū ęčēķč) ÷ąńņč ķąźīļčņåėüķīé ļåķńčč 2
ńņóļåķč /represseeritud isikute pensioni, muid sõjas osalemisega seotud hüvitisi/ļåķńčž šåļšåńńčšīāąķķūõ ėčö,
äšóćčå āīēģåłåķč˙ ā ńā˙ēč ń ó÷ąńņčåģ ā āīéķå/ķąšīäķóž ļåķńčž/''s job/''s job] [STR (Year - 1)]?
INT:INT: Mõeldud on ajaperioodi, mitte maksete arvu.
Näide: Vastaja sai pensioni kogu aasta jooksul, vastus on 12. Kui vastaja hakkas pensioni saama novembris,
on vastus 2.
1..12
IF NOT ((MN101_Longitudinal = 1) AND (piIndex < 11))
EP213_YearRecIncSource
Mis aastal te saite esmakordselt [riiklikku vanaduspensioni (s.h rahvapension, väljateenitud aastate pension,
soodustingimustel vanaduspension) vanaduspensionieas/ćīńóäąšńņāåķķóž ļåķńčž ļī ńņąšīńņč (ā ņ.÷.ķąšīäķóž
ļåķńčž, ļåķńčž ēą āūńėóćó ėåņ, ļåķńčž ļī ńņąšīńņč ķą ėüćīņķūõ óńėīāč˙õ) ā ļåķńčīķķīģ āīēšąńņå/kohustusliku
kogumispensioni (2. samba) väljamakseid vanaduspensionieas/āūļėąņū čē īį˙ēąņåėüķīé ķąźīļčņåėüķīé ļåķńčč
2 ńņóļåķč ā ļåķńčīķķīģ āīēšąńņå /pensioni enne pensioniiga (s.h ennetähtaegne pension, väljateenitud aastate
pension, soodustingimustel vanaduspension enne pensioniiga)/äīńšī÷ķóž ļåķńčž ļī ńņąšīńņč (ā ņ.÷. ļåķńčž ēą
āūńėóćó ėåņ, ėüćīņķóž ļåķńčž ļī ńņąšīńņč) äī ļåķńčīķķīćī āīēšąńņą /töövõimetuspensioni (k.a. rahvapension
töövõimetuse korral või eripension töövõimetuse korral) või vähemalt 1 kuu vältel järjest makstud
haigushüvitist/ļåķńčž ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč (ā ņ.÷.ķąšīäķóž ļåķńčž ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč čėč ńļåöčąėüķóž ļåķńčž ļī
ķåņšóäīńļīńīįķīńņč) čėč āūļėą÷åķķóž, ļī źšąéķåé ģåšå, īäčķ ģåń˙ö ļīäš˙ä źīģļåķńąöčž ļī įīėåēķč /./riiklikku
töötuskindlustushüvitist või töötutoetust/ćīńóäąšńņāåķķīå ńņšąõīāīå āīēģåłåķčå ļī įåēšąįīņčöå čėč ļīńīįčå ļī
įåēšąįīņčöå /toitjakaotuspension (sh toitja rahvapension toitja kaotuse korral, Vabadussõja lese
pension)/ćīńóäąšńņāåķķóž ļåķńčž ļī ļīņåšå źīšģčėüöą (ā ņ.÷.ķąšīäķóž ļåķńčž ļī ļīņåšå źīšģčėüöą, ļåķńčž āäīāąģ
Īńāīįīäčņåėüķīé āīéķū) /päritud (abikaasalt, elukaaslaselt) 2.samba kogumispensioniosakuid/óķąńėåäīāąķčå (īņ
ńóļšóć/ćą,ńļóņķčź/öū ęčēķč) ÷ąńņåé ķąźīļčņåėüķīé ļåķńčč 2 ńņóļåķč/represseeritud isikute pensioni, muid
sõjas osalemisega seotud hüvitisi /ļåķńčž šåļšåńńčšīāąķķūõ ėčö, äšóćčå āīēģåłåķč˙ ā ńā˙ēč ń ó÷ąńņčåģ ā
āīéķå /././././././.''s job/''s job]?
1900..2010
ENDIF
EP081_LumpSumPenState
Kas te saite [STR (Year - 1)] lisa- või ühekordseid makseid [riiklikust vanaduspensionist (s.h rahvapension,
väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension) vanaduspensionieas/ćīńóäąšńņāåķķīé
ļåķńčč ļī ńņąšīńņč ( ā ņ.÷. ķąšīäķīé ļåķńčč, ļåķńčč ēą āūńėóćó ėåņ, ėüćīņķīé ļåķńčč ļī ńņąšīńņč) ā ļåķńčīķķīģ
āīēšąńņå /kohustusliku kogumispensioni (2. samba) väljamaksetest vanaduspensionieas /āūļėąņ čē
īį˙ēąņåėüķīé ķąźīļčņåėüķīé ļåķńčč 2 ńņóļåķč ā ļåķńčīķķīģ āīēšąńņå /pensionist enne pensioniiga (s.h
ennetähtaegne pension, väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension enne
pensioniiga)/äīńšī÷ķīé ļåķńčč ļī ńņąšīńņč (ā ņ.÷. čļåķńčč ēą āūńėóćó ėåņ, ėüćīņķīé ļåķńčč ļī ńņąšīńņč) äī
ļåķńčīķķīćī āīēšąńņą /töövõimetuspensionist (k.a. rahvapension töövõimetuse korral või eripension
töövõimetuse korral) või vähemalt 1 kuu vältel järjest makstud haigushüvitisest/ļåķńčč ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč (ā
ņ.÷. ķąšīäķīé ļåķńčč ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč čėč ńļåöčąėüķīé ļåķńčč ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč) čėč āūļėą÷åķķīé, ļī
źšąéķåé ģåšå, īäčķ ģåń˙ö ļīäš˙ä źīģļåķńąöčč ļī įīėåēķč /riiklikust töötuskindlustushüvitisest või
töötutoetusest/ćīńóäąšńņāåķķīćī ńņšąõīāīćī āīēģåłåķč˙ ļī įåēšąįīņčöå čėč ļīńīįč˙ ļī įåēšąįīņčöå
/toitjakaotuspensionist (sh toitja rahvapension toitja kaotuse korral, Vabadussõja lese
pension)/ćīńóäąšńņāåķķīé ļåķńčč ļī ļīņåšå źīšģčėüöą (ā ņ.÷.ķąšīäķīé ļåķńčč ļī ļīņåšå źīšģčėüöą, ļåķńčč āäīāąģ
Īńāīįīäčņåėüķīé āīéķū) /päritud (abikaasalt, elukaaslaselt) 2. samba kogumispensioniosakutest/óķąńėåäīāąķķūõ
(īņ ńóļšóć/ćą,ńļóņķčź/öū ęčēķč) ÷ąńņåé ķąźīļčņåėüķīé ļåķńčč 2 ńņóļåķč /represseeritud isikute pensionist,
muudest sõjas osalemisega seotud hüvitistest/ļåķńčč šåļšåńńčšīāąķķūģ ėčöąģ, äšóćčõ āīēģåłåķčé ā ńā˙ēč ń
ó÷ąńņčåģ ā āīéķå/''s job/''s job]? Võtke arvesse kõik saadud lisa- või ühekordsed maksed (kaasa arvatud

näiteks jõulupreemaid ja puhkusekompensatsioonid).
INT:Ühekordsed maksed on näiteks täiendavad pensionilisad ja hüvitiste väljamaksed.
1. Jah
5. Ei

IF EP081_LumpSumPenState = a1
EP082_TotAmountLS
Kui palju te saite eelmisel aastal kokku lisa- või täiendavaid makseid [riiklikust vanaduspensionist (s.h
rahvapension, väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension)
vanaduspensionieas/ćīńóäąšńņāåķķīé ļåķńčč ļī ńņąšīńņč ( ā ņ.÷.ķąšīäķīé ļåķńčč, ļåķńčč ēą āūńėóćó ėåņ,
ėüćīņķīé ļåķńčč ļī ńņąšīńņč) ā ļåķńčīķķīģ āīēšąńņå /kohustusliku kogumispensioni (2. samba) väljamaksetest
vanaduspensionieas /āūļėąņū čē īį˙ēąņåėüķīé ķąźīļčņåėüķīé ļåķńčč 2 ńņóļåķč ā ļåķńčīķķīģ āīēšąńņå
/pensionist enne pensioniiga (s.h ennetähtaegne pension, väljateenitud aastate pension, soodustingimustel
vanaduspension enne pensioniiga)/äīńšī÷ķīé ļåķńčč ļī ńņąšīńņč (ā ņ.÷. ļåķńčč ēą āūńėóćó ėåņ, ėüćīņķīé˙
ļåķńčč ļī ńņąšīńņč) äī ļåķńčīķķīćī āīēšąńņą /töövõimetuspensionist (k.a. rahvapension töövõimetuse korral või
eripension töövõimetuse korral) või vähemalt 1 kuu vältel järjest makstud haigushüvitisest/ļåķńčč ļī
ķåņšóäīńļīńīįķīńņč (ā ņ.÷.ķąšīäķīé ļåķńčč ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč čėč ńļåöčąėüķīé ļåķńčč ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč) čėč
āūļėą÷åķķīé, ļī źšąéķåé ģåšå, īäčķ ģåń˙ö ļīäš˙ä źīģļåķńąöčč ļī įīėåēķč /riiklikust töötuskindlustushüvitisest või
töötutoetusest/ćīńóäąšńņāåķķīćī ńņšąõīāīćī āīēģåłåķč˙ ļī įåēšąįīņčöå čėč ļīńīįč˙ ļī įåēšąįīņčöå
/toitjakaotuspensionist (sh toitja rahvapension toitja kaotuse korral, Vabadussõja lese
pension)/ćīńóäąšńņāåķķīé ļåķńčč ļī ļīņåšå źīšģčėüöą (ā ņ.÷.ķąšīäķīé ļåķńčč ļī ļīņåšå źīšģčėüöą, ļåķńčč āäīāąģ
Īńāīįīäčņåėüķīé āīéķū) /päritud (abikaasalt, elukaaslaselt) 2. samba
kogumispensioniosakutest/óķąńėåäīāąķķūõ (īņ ńóļšóć/ćą,ńļóņķčź/öū ęčēķč) ÷ąńņåé ķąźīļčņåėüķīé ļåķńčč 2
ńņóļåķč /represseeritud isikute pensionist, muudest sõjas osalemisega seotud hüvitistest/ļåķńčč
šåļšåńńčšīāąķķūõ ėčö, äšóćčõ āīēģåłåķčé ā ńā˙ēč ń ó÷ąńņčåģ ā āīéķå /''s job/''s job]?
INT:Märkige kogusumma ^FLCurr
Võtke arvesse kõik täiendavad pensionite või hüvitiste väljamaksed.
REAL[10]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
EP324_OccPensInc
Vaadake kaarti 24. Kas te eelmisel aastal saite sissetulekut mõnest loetletud allikast?
INT:Märkige kõik sobivad vastused
1. Eripension vanaduspensionieas
4. Ennetähtaegne eripension
5. Tööandja poolt töövõimetuse tekitamise eest saadav pension
96. Ei ühtegi nendest

LOOP cnt:= 11 TO 16
IF (cnt - 10) IN EP324_OccPensInc
LOOP
EP078_AvPaymPens
Kui suur oli [STR (Year - 1)] keskmiselt teie [riiklik vanaduspension (s.h rahvapension, väljateenitud aastate
pension, soodustingimustel vanaduspension) vanaduspensionieas/ćīńóäąšńņāåķķą˙ ļåķńč˙ ļī ńņąšīńņč (ā
ņ.÷.ķąšīäķą˙ ļåķńč˙, ļåķńč˙ ēą āūńėóćó ėåņ, ėüćīņķą˙ ļåķńčž ļī ńņąšīńņč) ā ļåķńčīķķīģ āīēšąńņå/kohustusliku
kogumispensioni (2. samba) väljamaksed vanaduspensionieas/āūļėąņū čē īį˙ēąņåėüķīé ķąźīļčņåėüķīé ļåķńčč 2
ńņóļåķč ā ļåķńčīķķīģ āīēšąńņå 2 ńņóļåķü īį˙ēąņåėüķīé ķąźīļčņåėüķīé ļåķńčč/pension enne pensioniiga (s.h
ennetähtaegne pension, väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension enne
pensioniiga)/äīńšī÷ķą˙ ļåķńč˙ ļī ńņąšīńņč (ā ņ.÷. ļåķńč˙ ēą āūńėóćó ėåņ, ėüćīņķą˙ ļåķńč˙ ļī
ńņąšīńņč)/töövõimetuspension (k.a. rahvapension töövõimetuse korral või eripension töövõimetuse korral) või
vähemalt 1 kuu vältel järjest makstud haigushüvitis/ļåķńč˙ ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč (ā ņ.÷.ķąšīäķīé ļåķńčč ļī
ķåņšóäīńļīńīįķīńņč čėč ńļåöčąėüķīé ļåķńčč ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč) čėč āūļėą÷åķķīé ļī źšąéķåé ģåšå īäčķ ģåń˙ö

ļīäš˙ä źīģļåķńąöčč ļī įīėåēķč /riiklik töötuskindlustushüvitis või töötutoetus /ćīńóäąšńņāåķķīīå ńņšąõīāīå
āīēģåłåķčå ļī įåēšąįīņčöå čėč ļīńīįč˙ ļī įåēšąįīņčöå /toitjakaotuspension (sh toitja rahvapension toitja kaotuse
korral, Vabadussõja lese pension)/ćīńóäąšńņāåķķą˙ ļåķńč˙ ļī ļīņåšå źīšģčėüöą (ā ņ.÷.ķąšīäķą˙ ļåķńč˙ ļī ļīņåšå
źīšģčėüöą, ļåķńč˙ āäīāąģ Īńāīįīäčņåėüķīé āīéķū) /päritud (abikaasalt, elukaaslaselt) 2. samba
kogumispensioniosakud/óķąńėåäīāąķķūå (īņ ńóļšóć/ćą,ńļóņķčź/öū ęčēķč) ÷ąńņč ķąźīļčņåėüķīé ļåķńčč 2
ńņóļåķč /represseeritud isikute pension, muud sõjas osalemisega seotud hüvitised/ļåķńč˙ šåļšåńńčšīāąķķūģ
ėčöąģ, äšóćčå āīēģåłåķč˙ ā ńā˙ēč ń ó÷ąńņčåģ ā āīéķå/eripension või tööandja poolt töövõimetuse tekitamise
eest makstav pension/ńļåöčąėüķą˙ ļåķńč˙ čėč ļåķńč˙ šąįīņīäąņåė˙ ļī ńėó÷ąž ķåņšóäīńļīńįķīńņč ā ļåķńčīķķīģ
āīēšąńņå/enne pensioniiga eripension või tööandja poolt töövõimetuse tekitamise eest makstav
pension/äīńšī÷ķą˙ ńļåöčąėüķą˙ ļåķńč˙ čėč ļåķńč˙ šąįīņīäąņåė˙ ļī ńėó÷ąž ķåņšóäīńļīńįķīńņč äī ļåķńčīķķīćī
āīēšąńņą/''s job/''s job] väljamakse, mis te kätte saite?
INT:Märkige kogusumma ^FLCurr
Silmas peetakse tavalist keskmist sissetulekut ilma lisamakseteta nagu näiteks täiendavad pensionite ja
hüvitiste väljamaksed.
Järgmine küsimus täpsustab perioodi, mille kohta öeldud makse käib.
REAL[10]
EP074_PeriodBenefit
Millist perioodi see makse kattis?
1. Üks nädal
2. Kaks nädalat
3. Kalendrikuu/4 nädalat
4. Kolm kuud/13 nädalat
5. Kuus kuud/26 nädalat
6. Terve aasta/12 kuud/52 nädalat
97. Muu (täpsustage)

IF EP074_PeriodBenefit = a97
EP075_OthPeriodBenefits
INT:Märkige muu periood, kui eelmises küsimuses sobivat vastust ei leidunud.
STRING
ENDIF
EP208_MonthsRecIncSource
Mitu kuud kokku saite te [riiklikku vanaduspensioni (s.h rahvapension, väljateenitud aastate pension,
soodustingimustel vanaduspension) vanaduspensionieas/ćīńóäąšńņāåķķóž ļåķńčž ļī ńņąšīńņč ( ā ņ.÷.ķąšīäķóž
ļåķńčž, ļåķńčž ēą āūńėóćó ėåņ, ėüćīņķóž ļåķńčž ļī ńņąšīńņč)/kohustusliku kogumispensioni (2. samba)
väljamakseid vanaduspensionieas /āūļėąņū čē īį˙ēąņåėüķīé ķąźīļčņåėüķīé ļåķńčč 2 ńņóļåķč ā ļåķńčīķķīģ
āīēšąńņå /pensioni enne pensioniiga (s.h ennetähtaegne pension, väljateenitud aastate pension,
soodustingimustel vanaduspension enne pensioniiga)/äīńšī÷ķóž ļåķńčž äī äīńņčęåķč˙ ļåķńčīķķīćī āīēšąńņą (ā
ņ.÷. äīńšī÷ķóž ļåķńčž, ļåķńčž ēą āūńėóćó ėåņ, ėüćīņķóž ļåķńčž ļī ńņąšīńņč) /töövõimetuspensioni (k.a.
rahvapension töövõimetuse korral või eripension töövõimetuse korral) või vähemalt 1 kuu vältel järjest makstud
haigushüvitis /ļåķńčž ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč (ā ņ.÷.ķąšīäķóž ļåķńčž ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč čėč ńļåöčąėüķóž ļåķńč˙ ļī
ķåņšóäīńļīńīįķīńņč) čėč źīģļåķńąöčž ļī įīėåēķč, āūļėą÷åķķóž, ļī źšąéķåé ģåšå, īäčķ ģåń˙ö ļīäš˙ä /ćīńóäąšńņāåķķīå
ńņšąõīāīå āīēģåłåķčå ļī įåēšąįīņčöå čėč ļīńīįčå ļī įåēšąįīņčöå /riiklikku töötuskindlustushüvitist või
töötutoetust/ńļåöčąėüķóž ļåķńčž/toitjakaotuspensioni (sh toitja rahvapension toitja kaotuse korral, Vabadussõja
lese pension)/ćīńóäąšńņāåķķóž ļåķńčž ļī ļīņåšå źīšģčėüöą (ā ņ.÷.ķąšīäķóž ļåķńčž ļī ļīņåšå źīšģčėüöą, ļåķńčž
āäīāąģ Īńāīįīäčņåėüķīé āīéķū)/päritud (abikaasalt, elukaaslaselt) 2. samba
kogumispensioniosakuid/óķąńėåäīāąķķūå (īņ ńóļšóć/ćą,ńļóņķčź/öū ęčēķč) ÷ąńņč ķąźīļčņåėüķīé ļåķńčč 2
ńņóļåķč /represseeritud isikute pensioni, muid sõjas osalemisega seotud hüvitisi/ļåķńčž šåļšåńńčšīāąķķūõ ėčö,
äšóćčå āīēģåłåķč˙ ā ńā˙ēč ń ó÷ąńņčåģ ā āīéķå/ķąšīäķóž ļåķńčž/''s job/''s job] [STR (Year - 1)]?
INT:INT: Mõeldud on ajaperioodi, mitte maksete arvu.
Näide: Vastaja sai pensioni kogu aasta jooksul, vastus on 12. Kui vastaja hakkas pensioni saama novembris,
on vastus 2.
1..12
IF NOT ((MN101_Longitudinal = 1) AND (piIndex < 11))

EP213_YearRecIncSource
Mis aastal te saite esmakordselt [riiklikku vanaduspensioni (s.h rahvapension, väljateenitud aastate pension,
soodustingimustel vanaduspension) vanaduspensionieas/ćīńóäąšńņāåķķóž ļåķńčž ļī ńņąšīńņč (ā ņ.÷.ķąšīäķóž
ļåķńčž, ļåķńčž ēą āūńėóćó ėåņ, ļåķńčž ļī ńņąšīńņč ķą ėüćīņķūõ óńėīāč˙õ) ā ļåķńčīķķīģ āīēšąńņå/kohustusliku
kogumispensioni (2. samba) väljamakseid vanaduspensionieas/āūļėąņū čē īį˙ēąņåėüķīé ķąźīļčņåėüķīé ļåķńčč
2 ńņóļåķč ā ļåķńčīķķīģ āīēšąńņå /pensioni enne pensioniiga (s.h ennetähtaegne pension, väljateenitud aastate
pension, soodustingimustel vanaduspension enne pensioniiga)/äīńšī÷ķóž ļåķńčž ļī ńņąšīńņč (ā ņ.÷. ļåķńčž ēą
āūńėóćó ėåņ, ėüćīņķóž ļåķńčž ļī ńņąšīńņč) äī ļåķńčīķķīćī āīēšąńņą /töövõimetuspensioni (k.a. rahvapension
töövõimetuse korral või eripension töövõimetuse korral) või vähemalt 1 kuu vältel järjest makstud
haigushüvitist/ļåķńčž ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč (ā ņ.÷.ķąšīäķóž ļåķńčž ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč čėč ńļåöčąėüķóž ļåķńčž ļī
ķåņšóäīńļīńīįķīńņč) čėč āūļėą÷åķķóž, ļī źšąéķåé ģåšå, īäčķ ģåń˙ö ļīäš˙ä źīģļåķńąöčž ļī įīėåēķč /./riiklikku
töötuskindlustushüvitist või töötutoetust/ćīńóäąšńņāåķķīå ńņšąõīāīå āīēģåłåķčå ļī įåēšąįīņčöå čėč ļīńīįčå ļī
įåēšąįīņčöå /toitjakaotuspension (sh toitja rahvapension toitja kaotuse korral, Vabadussõja lese
pension)/ćīńóäąšńņāåķķóž ļåķńčž ļī ļīņåšå źīšģčėüöą (ā ņ.÷.ķąšīäķóž ļåķńčž ļī ļīņåšå źīšģčėüöą, ļåķńčž āäīāąģ
Īńāīįīäčņåėüķīé āīéķū) /päritud (abikaasalt, elukaaslaselt) 2.samba kogumispensioniosakuid/óķąńėåäīāąķčå (īņ
ńóļšóć/ćą,ńļóņķčź/öū ęčēķč) ÷ąńņåé ķąźīļčņåėüķīé ļåķńčč 2 ńņóļåķč/represseeritud isikute pensioni, muid
sõjas osalemisega seotud hüvitisi /ļåķńčž šåļšåńńčšīāąķķūõ ėčö, äšóćčå āīēģåłåķč˙ ā ńā˙ēč ń ó÷ąńņčåģ ā
āīéķå /././././././.''s job/''s job]?
1900..2010
ENDIF
EP081_LumpSumPenState
Kas te saite [STR (Year - 1)] lisa- või ühekordseid makseid [riiklikust vanaduspensionist (s.h rahvapension,
väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension) vanaduspensionieas/ćīńóäąšńņāåķķīé
ļåķńčč ļī ńņąšīńņč ( ā ņ.÷. ķąšīäķīé ļåķńčč, ļåķńčč ēą āūńėóćó ėåņ, ėüćīņķīé ļåķńčč ļī ńņąšīńņč) ā ļåķńčīķķīģ
āīēšąńņå /kohustusliku kogumispensioni (2. samba) väljamaksetest vanaduspensionieas /āūļėąņ čē
īį˙ēąņåėüķīé ķąźīļčņåėüķīé ļåķńčč 2 ńņóļåķč ā ļåķńčīķķīģ āīēšąńņå /pensionist enne pensioniiga (s.h
ennetähtaegne pension, väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension enne
pensioniiga)/äīńšī÷ķīé ļåķńčč ļī ńņąšīńņč (ā ņ.÷. čļåķńčč ēą āūńėóćó ėåņ, ėüćīņķīé ļåķńčč ļī ńņąšīńņč) äī
ļåķńčīķķīćī āīēšąńņą /töövõimetuspensionist (k.a. rahvapension töövõimetuse korral või eripension
töövõimetuse korral) või vähemalt 1 kuu vältel järjest makstud haigushüvitisest/ļåķńčč ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč (ā
ņ.÷. ķąšīäķīé ļåķńčč ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč čėč ńļåöčąėüķīé ļåķńčč ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč) čėč āūļėą÷åķķīé, ļī
źšąéķåé ģåšå, īäčķ ģåń˙ö ļīäš˙ä źīģļåķńąöčč ļī įīėåēķč /riiklikust töötuskindlustushüvitisest või
töötutoetusest/ćīńóäąšńņāåķķīćī ńņšąõīāīćī āīēģåłåķč˙ ļī įåēšąįīņčöå čėč ļīńīįč˙ ļī įåēšąįīņčöå
/toitjakaotuspensionist (sh toitja rahvapension toitja kaotuse korral, Vabadussõja lese
pension)/ćīńóäąšńņāåķķīé ļåķńčč ļī ļīņåšå źīšģčėüöą (ā ņ.÷.ķąšīäķīé ļåķńčč ļī ļīņåšå źīšģčėüöą, ļåķńčč āäīāąģ
Īńāīįīäčņåėüķīé āīéķū) /päritud (abikaasalt, elukaaslaselt) 2. samba kogumispensioniosakutest/óķąńėåäīāąķķūõ
(īņ ńóļšóć/ćą,ńļóņķčź/öū ęčēķč) ÷ąńņåé ķąźīļčņåėüķīé ļåķńčč 2 ńņóļåķč /represseeritud isikute pensionist,
muudest sõjas osalemisega seotud hüvitistest/ļåķńčč šåļšåńńčšīāąķķūģ ėčöąģ, äšóćčõ āīēģåłåķčé ā ńā˙ēč ń
ó÷ąńņčåģ ā āīéķå/''s job/''s job]? Võtke arvesse kõik saadud lisa- või ühekordsed maksed (kaasa arvatud
näiteks jõulupreemaid ja puhkusekompensatsioonid).
INT:Ühekordsed maksed on näiteks täiendavad pensionilisad ja hüvitiste väljamaksed.
1. Jah
5. Ei

IF EP081_LumpSumPenState = a1
EP082_TotAmountLS
Kui palju te saite eelmisel aastal kokku lisa- või täiendavaid makseid [riiklikust vanaduspensionist (s.h
rahvapension, väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension)
vanaduspensionieas/ćīńóäąšńņāåķķīé ļåķńčč ļī ńņąšīńņč ( ā ņ.÷.ķąšīäķīé ļåķńčč, ļåķńčč ēą āūńėóćó ėåņ,
ėüćīņķīé ļåķńčč ļī ńņąšīńņč) ā ļåķńčīķķīģ āīēšąńņå /kohustusliku kogumispensioni (2. samba) väljamaksetest
vanaduspensionieas /āūļėąņū čē īį˙ēąņåėüķīé ķąźīļčņåėüķīé ļåķńčč 2 ńņóļåķč ā ļåķńčīķķīģ āīēšąńņå
/pensionist enne pensioniiga (s.h ennetähtaegne pension, väljateenitud aastate pension, soodustingimustel
vanaduspension enne pensioniiga)/äīńšī÷ķīé ļåķńčč ļī ńņąšīńņč (ā ņ.÷. ļåķńčč ēą āūńėóćó ėåņ, ėüćīņķīé˙
ļåķńčč ļī ńņąšīńņč) äī ļåķńčīķķīćī āīēšąńņą /töövõimetuspensionist (k.a. rahvapension töövõimetuse korral või
eripension töövõimetuse korral) või vähemalt 1 kuu vältel järjest makstud haigushüvitisest/ļåķńčč ļī
ķåņšóäīńļīńīįķīńņč (ā ņ.÷.ķąšīäķīé ļåķńčč ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč čėč ńļåöčąėüķīé ļåķńčč ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč) čėč
āūļėą÷åķķīé, ļī źšąéķåé ģåšå, īäčķ ģåń˙ö ļīäš˙ä źīģļåķńąöčč ļī įīėåēķč /riiklikust töötuskindlustushüvitisest või
töötutoetusest/ćīńóäąšńņāåķķīćī ńņšąõīāīćī āīēģåłåķč˙ ļī įåēšąįīņčöå čėč ļīńīįč˙ ļī įåēšąįīņčöå
/toitjakaotuspensionist (sh toitja rahvapension toitja kaotuse korral, Vabadussõja lese
pension)/ćīńóäąšńņāåķķīé ļåķńčč ļī ļīņåšå źīšģčėüöą (ā ņ.÷.ķąšīäķīé ļåķńčč ļī ļīņåšå źīšģčėüöą, ļåķńčč āäīāąģ

Īńāīįīäčņåėüķīé āīéķū) /päritud (abikaasalt, elukaaslaselt) 2. samba
kogumispensioniosakutest/óķąńėåäīāąķķūõ (īņ ńóļšóć/ćą,ńļóņķčź/öū ęčēķč) ÷ąńņåé ķąźīļčņåėüķīé ļåķńčč 2
ńņóļåķč /represseeritud isikute pensionist, muudest sõjas osalemisega seotud hüvitistest/ļåķńčč
šåļšåńńčšīāąķķūõ ėčö, äšóćčõ āīēģåłåķčé ā ńā˙ēč ń ó÷ąńņčåģ ā āīéķå /''s job/''s job]?
INT:Märkige kogusumma ^FLCurr
Võtke arvesse kõik täiendavad pensionite või hüvitiste väljamaksed.
REAL[10]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
EP089_AnyRegPay
Vaadake nüüd kaarti 25. Kas te saite [STR (Year - 1)] mõnda järgmistest maksetest või ülekannetest regulaarselt?
INT:Märkige kõik vastused, mida vastaja nimetas.
1. Regulaarsed elukindlustuse väljamaksed
2. Regulaarsed era-annuiteedi või vabatahtliku täiendava kogumispensioni (3. sammas) väljamaksed
3. Elatisraha
4. Regulaarsed väljamaksed heategevusorganisatsioonidelt
5. Hoolduskindlustuse väljamaksed erakindlustusfirmalt
96. Ei saanud ühtegi nendest

LOOP cnt:= 1 TO 5
IF cnt IN EP089_AnyRegPay
LOOP
EP094_TotalAmountBenLP
Kui suur oli [STR (Year - 1)] aastal keskmiselt teie [regulaarse elukindlustuse/šåćóė˙šķīå ńņšąõīāąķčå
ęčēķč/regulaarse era-annuiteedi või vabatahtliku täiendava kogumispensioni (3. sammas) /šåćóė˙šķūå
÷ąńņķūå ąķķóčņåņū čėč ā äīįšīāīėüķóž äīļīėķčņåėüķóž ķąźīļčņåėüķóž ļåķńčž (3 ńņóļåķü) /elatisraha/ąėčģåķņū
/heategevusorganisatsioonide /įėąćīņāīščņåėüķūå īšćąķčēąöčč/hoolduskindlustuse /ńņšąõīāąķčå ļī óõīäó]
väljamakse peale maksude ja sissemaksete mahaarvamist?
INT:Märkige kogusumma [FLDefault[9]]
REAL[10]
EP090_PeriodPaym
Millist perioodi see makse kattis?
1. Üks nädal
2. Kaks nädalat
3. Kalendrikuu/4 nädalat
4. Kolm kuud/13 nädalat
5. Kuus kuud/26 nädalat
6. Terve aasta/12 kuud/52 nädalat
97. Muud (täpsusta)

IF EP090_PeriodPaym = a97
EP091_OthPeriodPaym
INT:Märkige muu periood, kui eelmises küsimuses sobivat vastust ei leidunud.
STRING
ENDIF
EP096_MonthsRegPaym
Mitu kuud kokku te eelmisel aastal regulaarseid [elukindlustuse väljamakseid/āūļėąņū ļī ńņšąõīāąķčž ęčēķč/eraannuiteedi või vabatahtliku täiendava kogumispensioni (3.sammas) väljamakseid/÷ąńņķūå ąķķóčņåņū čėč
āūļėąņū čē äīįšīāīėüķīé äīļīėķčņåėüķīé ķąźīļčņåėüķīé ļåķńčč (3 ńņóļåķü) /elatisraha/ąėčģåķņū/väljamakseid
heategevusorganisatsioonidelt/āūļėąņū čē įėąćīņāīščņåėüķūõ īšćąķčēąöčé/hoolduskindlustuse

väljamakseid/āūļėąņū ļī ńņšąõīāąķčž ļī óõīäó] saite?
1..12
EP092_AddPayments
Kas te saite eelmisel aastal täiendavaid mitteregulaarseid väljamakseid [elukindlustuse väljamaksete/āūļėąņ ļī
ńņšąõīāąķčž ęčēķč/era-annuiteedi või vabatahtliku täiendava kogumispensioni (3. sammas)
väljamaksete/÷ąńņķūõ ąķķóčņåņīā čėč āūļėąņ čē äīįšīāīėüķīé äīļīėķčņåėüķīé ķąźīļčņåėüķīé ļåķńčč (3 ńņóļåķü)
/elatisraha/ąėčģåķņīā/heategevuslike organisatsioonide väljamaksete/āūļėąņ čē įėąćīņāīščņåėüķūõ
īšćąķčēąöčé/hoolduskindlustuse väljamaksete/āūļėąņ ļī ńņšąõīāąķčž ļī óõīäó īņ ÷ąńņķūõ ńņšąõīāūõ ōčšģ ]
näol?
1. Jah
5. Ei

IF EP092_AddPayments = a1
EP209_AddPaymAT
Kui suure summa te täiendavate väljamaksetena kätte saite?
INT:Märkige kogusumma [FLDefault[9]]
REAL[10]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
IF (MN024_NursingHome = a1) AND (MN808_AgeRespondent < 76)
EP097_PensClaim
Nüüd vaadake kaarti 26. Kas teil on õigus saada vähemalt ühte sellel kaardil loetletud pensionidest, mida te
praegu ei saa?
1. Jah
5. Ei

IF EP097_PensClaim = a1
EP098_TypeOfPension
Millisele sellel kaardil nimetatud pensionile, mida te praegu ei saa, on teil õigus?
INT:Märkige kõik vastused, mida vastaja nimetas.
1. Vanaduspension (k.a. rahvapension, ennetähtaegne pension, väljateenitud aastate pension,
soodustingimustel vanaduspension pensionieas)
2. Riiklik ennetähtaegne vanaduspension (sh väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension
enne pensioniiga)
3. Puudega inimeste toetus, töövõimetuspension (sh rahvapension töövõimetuse korral)
4. Eripension, kogumispensioni 3. samba väljamaksed või tööandja pensioni töövõimetuse tekitamise eest
vanaduspensionieas
5. Eripension, kogumispensioni 3. samba väljamaksed või tööandja pensioni töövõimetuse tekitamise eest enne
vanaduspensioniiga
96. Ei ükski nendest

LOOP cnt:= 1 TO 5
IF cnt IN EP098_TypeOfPension
LOOP
EP101_NameFund
Mis on selle asutuse nimi, mis hakkab teile maksma [vanaduspensioni (k.a. rahvapension, ennetähtaegne
pension, väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension pensionieas)/ćīńóäąšńņāåķķóž
ļåķńčž ļī ńņąšīńņč ńņąšīńņč ( ā ņ.÷.ķąšīäķóž ļåķńčž, ļåķńčž ēą āūńėóćó ėåņ, ėüćīņķóž ļåķńčž ļī ńņąšīńņč) ā
ļåķńčīķķīģ āīēšąńņå/riiklikku ennetähtaegset vanaduspension (sh väljateenitud aastate pension,
soodustingimustel vanaduspension enne pensioniiga)/ćīńóäąšńņāåķķóž äīńšī÷ķóž ļåķńčž (ā ņ.÷.äīńšī÷ķóž˙

ļåķńčž, ļåķńčž ēą āūńėóćó ėåņ, ļåķńčž ļī ńņąšīńņč ķą ėüćīņķūõ óńėīāč˙õ)/puudega inimeste toetust,
töövõimetuspensioni (sh rahvapension töövõimetuse korral)/ļīńīįčå ļī ķåäīńņąņźó ēäīšīāü˙, ļåķńčž ļī
ķåņšóäķīńļīńīįķīńņč (ā ņ.÷. ķąšīäķóž ļåķńčž˙ ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč)/eripensioni, kogumispensioni 3. samba või
tööandja pensioni töövõimetuse tekitamise eest vanaduspensionieas /ńļåöčąėüķóž ļåķńčž, ķąźīļčņåėüķóž˙
ļåķńčž 3 ńņóļåķč čėč ļåķńčž, ļīėó÷ąåģóž čē-ēą ķåņšóäīńļīńīįķīńņč, āīēķčźųåé ļī āčķå šąįīņīäąņåė˙, ā ļåķńčīķķīģ
āīēšąńņå/eripensioni, kogumispensioni 3. samba või tööandja pensioni töövõimetuse tekitamise eest enne
vanaduspensioniiga/ńļåöčąėüķóž ļåķńčž, ķąźīļčņåėüķóž ļåķńčž 3 ńņóļåķč čėč ļåķńčž, ļīėó÷ąåģóž čē-ēą
ķåņšóäīńļīńīįķīńņč, āīēķčźųåé ļī āčķå šąįīņīäąņåė˙, äī ļåķńčīķķīćī āīēšąńņą]?
INT:Riiklike pensionide puhul märkige Sotsiaalkindlustusamet, kogumispensionide puhul pensionifondi nimi,
eripensioni puhul asutuse nimi, kust jäite pensionile.
STRING
EP102_CompVolun
Kas teie osalus [vanaduspensionis (k.a. rahvapension, ennetähtaegne pension, väljateenitud aastate
pension, soodustingimustel vanaduspension pensionieas)/ļåķńčč ļī ńņąšīńņč ( ā ņ.÷.ķąšīäķīé ļåķńčč, ā
äīńšī÷ķīé ļåķńčč, ļåķńčč ēą āūńėóćó ėåņ, ėüćīņķīé ļåķńčč ļī ńņąšīńņč) ā ļåķńčīķķīģ āīēšąńņå/riiklikus
ennetähtaegses vanaduspensionis (sh väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension
enne pensioniiga)/äīńšī÷ķīé ļåķńčč ļī ńņąšīńņč (ā ņ.÷. ļåķńčč ēą āūńėóćó ėåņ, ėüćīņķīé ļåķńčč ļī ńņąšīńņč) äī
ļåķńčīķķīćī āīēšąńņą/töövõimetuspensionis või vähemalt 1 kuu haigushüvitises/ļåķńčč ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč čėč
āūļėą÷åķķīé, ļī źšąéķåé ģåšå, īäčķ ģåń˙ö ļīäš˙ä źīģļåķńąöčč ļī įīėåēķč /eripensionis, kogumispensioni 3.
sambas või tööandja pensionis töövõimetuse tekitamise eest väljamaksed vanaduspensionieas/ńļåöčąėüķīé
ļåķńčč, ķąźīļčņåėüķīé ļåķńčč (3 ńņóļåķü) čėč ļåķńčč ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč, āīēķčźųåé ļī āčķå šąįīņąäąņåė˙ ā
ļåķńčīķķīģ āīēšąńņå/eripensionis, kogumispensioni 3. sambas või tööandja pensionis töövõimetuse
tekitamise eest väljamaksed enne vanaduspensioniiga/ńļåöčąėüķīé ļåķńčč, ķąźīļčņåėüķīé ļåķńčč (3 ńņóļåķü)
čėč ļåķńčč ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč, āīēķčźųåé ļī āčķå šąįīņąäąņåė˙ äī ļåķńčīķķīćī āīēšąńņą] on kohustuslik või
vabatahtlik?
1. Kohustuslik
2. Vabatahtlik

EP103_YrsContrToPlan
Mitu aastat te olete panustanud [riikliku vanaduspensioni/ćīńóäąšńņāåķķóž ļåķńčž ļī ńņąšīńņč/riikliku
ennetähtaegse vanaduspensioni või eelpensioni/ćīńóäąšńņāåķķóž äīńšī÷ķóž čėč īņńšī÷åķķóž
ļåķńčž/puudega inimeste toetuse, töövõimetuspensioni või haigushüvitise/ļīńīįčå ėžä˙ģ ń ķåäīńņąņźīģ
ēäīšīāü˙, ļåķńčž ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč čėč źīģļåķńąöčž ļī įīėåēķč/eripensioni, kogumispensioni 3. samba või
tööandja pensioni töövõimetuse tekitamise eest pensionieas/ńļåöčąėüķóž ļåķńčž ļī ńņąšīńņč, ķąźīļčņåėüķóž
ļåķńčž 3.ńņóķåķč čėč ļåķńčž, ļīėó÷ąåģą˙ čē-ēą ķåņšóäīńļīńīįķīńņč, āīēķčźųåé ļī āčķå šąįīņīäąņåė˙ ā ļåķńčīķķīģ
āīēšąńņå/eripensioni, kogumispensioni 3. samba või tööandja pensioni töövõimetuse tekitamise eest enne
pensioniiga/ńļåöčąėüķóž ļåķńčž ļī ńņąšīńņč, ķąźīļčņåėüķóž ļåķńčž 3.ńņóķåķč čėč ļåķńčž, ļīėó÷ąåģą˙ čē-ēą
ķåņšóäīńļīńīįķīńņč, āīēķčźųåé ļī āčķå šąįīņīäąņåė˙ äī ļåķńčīķķīćī āīēšąńņą] saamiseks?
0..120
EP106_ExpRetAge
Kui vanalt te hakkate seda pensioni saama?
30..75
IF EP005_CurrentJobSit = a2
EP109_PWExpPensStatAge
Kui suure osa protsentides hakkab [riiklik vanaduspension (k.a. rahvapension, ennetähtaegne pension,
väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension pensionieas)/ćīńóäąšńņāåķķą˙ ļåķńč˙ ļī
ńņąšīńņč (ā ņ.÷.äīńšī÷ķą˙ ļåķńč˙, ļåķńč˙ ēą āūńėóćó ėåņ, ļåķńč˙ ļī ńņąšīńņč ķą ėüćīņķūõ óńėīāč˙õ) /riiklik
ennetähtaegne vanaduspension (sh väljateenitud aastate pension, soodustingimustel vanaduspension enne
pensioniiga) või eelpension/ćīńóäąšńņāåķķą˙ ļåķńč˙ ļī äīńšī÷ķīģó āūõīäó (ā ņ.÷.äīńšī÷ķą˙ ļåķńč˙, ļåķńč˙ ēą
āūńėóćó ėåņ, ļåķńč˙ ļī ńņąšīńņč ķą ėüćīņķūõ óńėīāč˙õ)/puudega inimeste toetus; töövõimetuspension/ļīńīįčå
ļī ķåäīńņąņźó ēäīšīāü˙, ļåķńč˙ ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč ( ā ņ.÷. ķąšīäķą˙ ļåķńč˙ ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč) /eripension,
kogumispensioni 3. samba või tööandja pensioni töövõimetuse tekitamise eest väljamaksed
vanaduspensionieas/ńļåöčąėüķą˙ ļåķńč˙, ķąźīļčņåėüķą˙ ļåķńč˙ (3 ńņóļåķü) čėč ļåķńč˙ ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč,
āīēķčźųåé ļī āčķå šąįīņąäąņåė˙ ā ļåķńčīķķīģ āīēšąńņå, ā ļåķńčīķķīģ āīēšąńņå/eripension, kogumispensioni 3.
samba või tööandja pensioni töövõimetuse tekitamise eest väljamaksed enne pensioniiga/ńļåöčąėüķą˙
ļåķńč˙, ķąźīļčņåėüķą˙ ļåķńč˙ (3 ńņóļåķü) čėč ļåķńč˙ ļī ķåņšóäīńļīńīįķīńņč, āīēķčźųåé ļī āčķå šąįīņąäąņåė˙ ā
ļåķńčīķķīģ āīēšąńņå, äī ļåķńčīķķīćī āīēšąńņą ] moodustama teie viimasest töötasust?

INT:Kui vastaja saab nii töötasu kui pensioni, siis küsige osakaalu ainult töötasust.
0..150
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
EP210_IntCheck
INT KONTROLL: KES VASTAS SELLE MOODULI KÜSIMUSTELE?
1. Ainult vastaja
2. Vastaja koos teise isikuga, kes andis vastuseid vastaja eest
3. Ainult teine isik, kes andis vastuseid vastaja eest
ENDLOOP
ENDIF
IF (GS IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
GS001_Willingness
Nüüd teeksime mõned teistsugused ülesanded. Kõigepealt soovin dünamomeetriga mõõta nii teie parema kui
vasaku käe haardetugevust. Kas ma tohin teie käe haardetugevust mõõta?
INT:INT: Kui vastaja nõustub, proovige koos haardetugevuse mõõtmist. Vajadusel reguleerige dünamomeeter
kangi abil käele sobivaks, mõõtmistulemuse nägemiseks seadistage see eelnevalt nulli.
Võtke dünamomeeter ja suruge käepidet paari sekundi jooksul nii tugevasti kui suudate.
Kui vastaja ei tule ülesandega toime, märkige vastusevariant 3.

1. Vastaja nõustub mõõtmisega
2. Vastaja ei nõustu mõõtmisega
3. Vastaja ei suuda katset teha

IF GS001_Willingness <> a1
GS010_WhyNotCompl
INT:INT: Miks vastaja ei lõpetanud või teinud haardetugevuse testi? Märkige kõik sobivad vastused.
1. Vastaja tundis, et see pole ohutu
2. Küsitleja arvas, et see pole ohutu
3. Vastaja keeldus põhjust nimetamata
4. Vastaja püüdis, kuid ei suutnud testi lõpetada
5. Vastaja ei saanud aru, mida ta tegema peab
6. Vastajal oli viimase 6 kuu jooksul mõlemal käel operatsioon, vigastus, turse vms.
97. Muul põhjusel

IF a97 IN GS010_WhyNotCompl
GS011_OthReason
INT:INT: Kui muul põhjusel, siis täpsustage, miks:
STRING
ENDIF
ENDIF
GS002_RespStatus
INT:INT: Märkige täiendavalt, kas vastaja kasutab mõlemat või ainult ühte kätt, kumba?
1. Vastaja kasutab mõlemat kätt
2. Vastaja ei saa kasutada paremat kätt
3. Vastaja ei saa kasutada vasakut kätt

IF GS001_Willingness <> a1
GS003_StopTest
KÜSITLEJA PEATAS TESTI.
INT:INT: Ärge mõõtke haardetugevust.
1. Jätkake
ENDIF
IF GS001_Willingness = a1
IF GS002_RespStatus = a1
GS004_DominantHand
Kas te olete parema- või vasakukäeline?
1. paremakäeline
2. vasakukäeline
ENDIF
GS005_IntroTest
INT:INT: Asetage dünamomeeter õigesti vastaja kätte. Vajadusel reguleerige dünamomeetrit kangi abil veel kord
ning seadistage see nüüd kindlasti nulli. NB! Paluge vastajal alustada mõõtmist kõigepealt vasaku käega. Pange
mõlema käe puhul kirja kaks mõõtmistulemust.
1. Jätkake

IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a2)
GS006_FirstLHand
VASAK KÄSI, ESIMENE MÕÕTMINE
INT:INT: Sisestage tulemus täisarvuna, seadistage dünamomeeter nulli.
0..100
GS007_SecondLHand
VASAK KÄSI, TEINE MÕÕTMINE
INT:INT: Sisestage tulemus täisarvuna, seadistage dünamomeeter nulli.
0..100
ENDIF
IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a3)
GS008_FirstRHand
PAREM KÄSI, ESIMENE MÕÕTMINE
INT:INT: Sisestage tulemus täisarvuna, seadistage dünamomeeter nulli.
0..100
GS009_SecondRHand
PAREM KÄSI, TEINE MÕÕTMINE
INT:INT: Sisestage tulemus täisarvuna.
0..100
ENDIF
GS012_Effort
INT:INT: Kas vastaja surus käepidet nii tugevasti kui ta suutis?
1. Jah
2. Vastaja ei saanud seda teha haiguse, valu või muude vaevuste tõttu
3. Vastaja ei teinud seda, selge põhjus puudus

GS013_Position
INT:INT: Kas vastaja ülesannet sooritades
1. seisis
2. istus
3. lamas

GS014_RestArm
INT:INT: Kas vastaja asetas oma käe ülesannet tehes mõnele toele?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (PF IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
PF001_Intro
Nüüd mõõdame, kui kiiresti te suudate õhu kopsudest välja puhuda. Puhuda tuleb kaks korda. Kui me oleme
valmis alustama, palun teil püsti tõusta. Tõmmake kopsud õhku täis. Pange huulik suhu ja suruge huuled tugevasti
toru ümber. Seejärel puhuge võimalikult tugevasti ja kiiresti torusse.
Näitan teile kõigepealt ise ette.
1. Jätkake

PF002_Safe
Kas te usute, et selle testi tegemine on teie jaoks ohutu?
1. Jah
5. Ei

IF PF002_Safe = a1
PF003_ValFirstMeas
ESIMENE MÕÕTMINE:
INT:INT: Sisestage esimene mõõtmistulemus. Alla 60 puhul märkige 30. Märkige 890, kui tulemus läheb üle
viimase märgi. Märkige 993, kui vastaja püüdis, kuid ei tulnud toime. Märkige 999, kui vastaja keeldus.
30..999
PF004_ValSecMeas
TEINE MÕÕTMINE:
INT:INT: Sisestage teine mõõtmistulemus. Alla 60 puhul märkige 30. Märkige 890, kui tulemus läheb üle viimase
märgi. Märkige 993, kui vastaja püüdis, kuid ei tulnud toime. Märkige 999, kui vastaja keeldus.
30..999
IF (PF003_ValFirstMeas < 999) AND (PF004_ValSecMeas < 999)
PF005_EffortR
INT:INT: Kas vastaja puhus nii tugevasti ja kiiresti kui ta suutis?
1. Jah
2. Vastaja ei saanud seda teha haiguse, valu või muude vaevuste tõttu
3. Vastaja ei teinud seda, selge põhjus puudus

PF006_PositionR
INT:Kas vastaja ülesannet sooritades
1. seisis
2. istus
3. lamas

ENDIF
ENDIF
IF (PF002_Safe = a5) OR ((PF003_ValFirstMeas > 890) OR (PF004_ValSecMeas > 890))
PF007_WhyNotCompl
INT:Miks vastaja ei teinud ülesannet? Märkige kõik sobivad vastused.
1. Vastaja tundis, et see ei ole ohutu
2. Küsitleja tundis, et see ei ole ohutu
3. Vastaja ei soovinud testi teha
4. Vastaja püüdis, kuid ei suutnud testi lõpetada
5. Vastaja ei saanud aru, mida ta tegema peab
97. Muul põhjusel

IF a97 IN PF007_WhyNotCompl
PF008_OthReason
INT:INT: Kui muul põhjusel, siis märkige, miks:
STRING
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (MN028_Bio = 1) AND ((BI IN Test) OR (ALL IN Test))
LOOP
BI001_Number
ÄRGE KÜSIGE, JÄTKAMISEKS VAJUTAGE CTRL+R.
INT:Võtke "Füüsiliste mõõtmete ja biomarker 2010" bro�üür ja teostage mõõtmised.
Võtke biomarkerite bro�üür ja kirjutage eesnimi, leibkonna koodja vastaja kood {RespondentID}.
Võtke vöötkoodiga paberileht.
Kleepige vöötkoodiga kleeps biomarkerite bro�üüri ning märkige see vöötkoodi number CAPIsse.
STRING[6]
BI002_Number_Check
INT:MÄRKIGE "0" ja vajutage ENTER
STRING[6]
BI003_Completed
ÄRGE KÜSIGE, JÄTKAMISEKS märkige 0 ja vajutage ENTER
INT:Millised mõõtmistest teostati? Märkige kõik teostatud mõõtmised.
1. Pikkus
2. Vööümbermõõt
3. Vererõhk
4. Vereanalüüsid
96. Mitte ühtegi
ENDLOOP
ENDIF
IF (SP IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
SP001_Intro
Edasi räägime sellest, millist abi te olete andnud inimestele väljaspool oma leibkonda või saanud ise teistelt
inimestelt.
1. Jätkake

IF MN006_NumFamR = 1
SP002_HelpFrom
Vaadake kaarti 27.
Kas mõni pereliige väljaspool leibkonda, sõber, naaber või muu isik on VIIMASE 12 KUU jooksul TEILE [või/
čėč/või/ čėč/või/ čėč/või/ čėč] [teie/ āąųåģó/teie/ āąųåé/teie/ āąųåģó/teie/ āąųåé] [abikaasale/ ģóęó/abikaasale/
ęåķå/elukaaslasele/ ńļóņķčźó ęčēķč/elukaaslasele/ ńļóņķčöå ęčēķč] osutanud abi isikuhoolduses või praktilistes
kodutöödes?
1. Jah
5. Ei

IF SP002_HelpFrom = a1
LOOP
SP003_FromWhoHelp
Milline [muu/äšóćīé] pereliige väljaspool leibkonda, sõber või naaber on TEID [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč]
[teie/āąųåģó/teie/āąųåé/teie/āąųåģó/teie/āąųåé] [abikaasat/ģóęó/abikaasat/ęåķå/elukaaslast/ńļóņķčźó
ęčēķč/elukaaslast/ńļóņķčöå ęčēķč] [kõige sagedamini/÷ąłå āńåćī] VIIMASE 12 KUU jooksul aidanud?
INT:Kui nimetatud inimene kuulub võrgustikku (s.t. vastaja nimetas teda sotsiaalse võrgustiku (SN) moodulis)
ning tal on ka muid rolle (nt. laps, naaber jne), märkige see inimene võrgustiku liikmena (s.t. tema nime kõrval
oleva numbri abil).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF SP003_FromWhoHelp = a17
SP023_NameOthChild

INT:Märkige lapse nimi.
STRING
ENDIF
SP005_HowOftenHelpRec
Kui sageli VIIMASE 12 KUU jooksul olete teie [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų
/teie/āąųą] [abikaasa/ģóę/abikaasa/ęåķą/elukaaslane/ńļóņķčź ęčēķč/elukaaslane/ńļóņķčöą ęčēķč] sellelt
inimeselt abi saanud? Kas...
1. peaaegu iga päev
2. peaaegu iga nädal
3. peaaegu iga kuu
4. harvem

IF piIndex <> 3
SP007_OtherHelper
(Vaadake kaarti 27).
Kas veel mõni pereliige väljaspool leibkonda, sõber, naaber või muu isik on teile [või /čėč/või /čėč/või /čėč/või
/čėč] [teie/āąųåģó/teie/āąųåé/teie/āąųåģó/teie/āąųåé] [abikaasale/ģóęó/abikaasale/ęåķå/elukaaslasele
/ńļóņķčźó ęčēķč/elukaaslasele/ńļóņķčöå ęčēķč] osutanud abi isikuhoolduses või praktilistes
majapidamistöödes?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt1:= 2 TO 3
IF HelpFromOther[cnt1 - 1].SP007_OtherHelper = a1
LOOP
SP003_FromWhoHelp
Milline [muu/äšóćīé] pereliige väljaspool leibkonda, sõber või naaber on TEID [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč]
[teie/āąųåģó/teie/āąųåé/teie/āąųåģó/teie/āąųåé] [abikaasat/ģóęó/abikaasat/ęåķå/elukaaslast/ńļóņķčźó
ęčēķč/elukaaslast/ńļóņķčöå ęčēķč] [kõige sagedamini/÷ąłå āńåćī] VIIMASE 12 KUU jooksul aidanud?
INT:Kui nimetatud inimene kuulub võrgustikku (s.t. vastaja nimetas teda sotsiaalse võrgustiku (SN) moodulis)
ning tal on ka muid rolle (nt. laps, naaber jne), märkige see inimene võrgustiku liikmena (s.t. tema nime
kõrval oleva numbri abil).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]

24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF SP003_FromWhoHelp = a17
SP023_NameOthChild
INT:Märkige lapse nimi.
STRING
ENDIF
SP005_HowOftenHelpRec
Kui sageli VIIMASE 12 KUU jooksul olete teie [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų
/teie/āąųą] [abikaasa/ģóę/abikaasa/ęåķą/elukaaslane/ńļóņķčź ęčēķč/elukaaslane/ńļóņķčöą ęčēķč] sellelt
inimeselt abi saanud? Kas...
1. peaaegu iga päev
2. peaaegu iga nädal
3. peaaegu iga kuu
4. harvem

IF piIndex <> 3
SP007_OtherHelper
(Vaadake kaarti 27).
Kas veel mõni pereliige väljaspool leibkonda, sõber, naaber või muu isik on teile [või /čėč/või /čėč/või
/čėč/või /čėč] [teie/āąųåģó/teie/āąųåé/teie/āąųåģó/teie/āąųåé] [abikaasale/ģóęó/abikaasale
/ęåķå/elukaaslasele/ńļóņķčźó ęčēķč/elukaaslasele/ńļóņķčöå ęčēķč] osutanud abi isikuhoolduses või
praktilistes majapidamistöödes?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
SP008_GiveHelp
(Vaadake kaarti 27.)
Nüüd küsin teilt abi kohta, mida te ise olete TEISTELE OSUTANUD. Kas te olete VIIMASE 12 KUU jooksul
osutanud abi isikuhoolduses või praktilistes majapidamistöödes kellelegi väljaspool enda leibkonda, näiteks
pereliikmele, sõbrale, naabrile või muule isikule?
1. Jah
5. Ei

IF SP008_GiveHelp = a1
LOOP
SP009_ToWhomGiveHelp
Millist [teist/äšóćčõ] pereliiget väljaspool leibkonda, sõpra, naabrit või muud isikut te olete VIIMASE 12 KUU

jooksul kas isikuhoolduses või praktilistes kodutöödes abistanud?
INT:Kui nimetatud inimene kuulub võrgustikku (s.t. vastaja nimetas teda SN moodulis) ning tal on ka muid rolle
(nt. laps, naaber jne), märkige see inimene võrgustiku liikmena (s.t. tema nime kõrval oleva numbri abil).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF SP009_ToWhomGiveHelp = a17
SP024_NameOthChild
INT:Märkige lapse nimi.
STRING
ENDIF
SP011_HowOftGiveHelp
Kui sageli VIIMASE 12 KUU jooksul kokku olete te osutanud sellele inimesele abi isikuhooldusel või praktilistes
kodutöödes ? Kas...
1. peaaegu iga päev
2. peaaegu iga nädal
3. peaaegu iga kuu
4. harvem

IF piIndex <> 3
SP013_GiveHelpToOth
(Vaadake kaarti 27.)
Kas te olete osutanud veel mõnele pereliikmele väljaspool leibkonda, sõbrale, naabrile või muule isikule abi
isikuhooldusel või praktilistes kodutöödes?
1. Jah

5. Ei
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt2:= 2 TO 3
IF HelpFromOutside[cnt2 - 1].SP013_GiveHelpToOth = a1
LOOP
SP009_ToWhomGiveHelp
Millist [teist/äšóćčõ] pereliiget väljaspool leibkonda, sõpra, naabrit või muud isikut te olete VIIMASE 12 KUU
jooksul kas isikuhoolduses või praktilistes kodutöödes abistanud?
INT:Kui nimetatud inimene kuulub võrgustikku (s.t. vastaja nimetas teda SN moodulis) ning tal on ka muid
rolle (nt. laps, naaber jne), märkige see inimene võrgustiku liikmena (s.t. tema nime kõrval oleva numbri abil).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF SP009_ToWhomGiveHelp = a17
SP024_NameOthChild
INT:Märkige lapse nimi.
STRING
ENDIF
SP011_HowOftGiveHelp
Kui sageli VIIMASE 12 KUU jooksul kokku olete te osutanud sellele inimesele abi isikuhooldusel või
praktilistes kodutöödes ? Kas...
1. peaaegu iga päev

2. peaaegu iga nädal
3. peaaegu iga kuu
4. harvem

IF piIndex <> 3
SP013_GiveHelpToOth
(Vaadake kaarti 27.)
Kas te olete osutanud veel mõnele pereliikmele väljaspool leibkonda, sõbrale, naabrile või muule isikule abi
isikuhooldusel või praktilistes kodutöödes?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF Sec_CH.CH021_NoGrandChild > 0
SP014_LkAftGrCh
Kas te olete VIIMASE 12 KUU jooksul pidevalt või aeg-ajalt hoidnud [oma lapselast/āąųčģ āķóźīģ(āķó÷źīé)/oma
lapselapsi/āąųčģč āķóźąģč], nii et vanemaid ei ole juures?
1. Jah
5. Ei

IF SP014_LkAftGrCh = a1
SP015_ParentLkAftGrChild
[Millise lapse/Milliste laste] [last/šåįåķźīģ/lapsi/äåņüģč] te olete hoidnud?
INT:Märkige kõik vastused, mida vastaja nimetas.
^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. ^FLDefault[1]

LOOP cnt3:= 1 TO 20
IF cnt3 IN SP015_ParentLkAftGrChild
LOOP
SP016_HowOftGrCh

{FLChildName[i]}: kui sageli te VIIMASE 12 KUU jooksul olete tema last/ lapsi hoidnud, kas...
1. peaaegu iga päev
2. peaaegu iga nädal
3. peaaegu iga kuu
4. harvem
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF MN013_HHSize > 1
SP018_GiveHelpInHH
Räägime nüüd isikuhooldusest teie leibkonnas. Palun arvestage abi, mida te osutasite iga päev või peaaegu iga
päev vähemalt 3 kuu jooksul. Kas te olete VIIMASE 12 KUU jooksul kedagi oma leibkonnaliikmetest regulaarselt
ABISTANUD kas söömisel, riietumisel, vannis või du�i all käimisel, tualeti kasutamisel, voodist tõusmisel või
voodisse heitmisel?
INT:Ärge arvestage lühikesest haigestumisest tingitud abistamist.
1. Jah
5. Ei

IF SP018_GiveHelpInHH = a1
SP019_ToWhomGiveHelpInHH
Keda te oma leibkonnas abistasite?
INT:Märkige kõik vastused, mida vastaja nimetas.
Kui nimetatud inimene kuulub võrgustikku (s.t. vastaja nimetas teda SN moodulis) ning tal on ka muid rolle (nt.
laps, naaber jne), märkige see inimene võrgustiku liikmena (s.t. tema nime kõrval oleva numbri abil).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]

32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF a17 IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH
SP025_NameOthChild
INT:Märkige lapse nimi.
STRING
ENDIF
ENDIF
IF NOT (96 IN Sec_PH.Health_B2.PH048_HeADLa)
SP020_RecHelpPersCareInHH
Palun arvestage abi, mida teile OSUTATI iga päev või peaaegu iga päev vähemalt 3 kuu jooksul. Kas keegi teie
leibkonnaliikmetest on VIIMASE 12 KUU jooksul teid ennast regulaarselt abistanud kas söömisel, riietumisel,
vannis või du�i all käimisel, tualeti kasutamisel, voodist tõusmisel või voodisse heitmisel?
INT:Ärge arvestage lühikesest haigestumisest tingitud abistamist.
1. Jah
5. Ei

IF SP020_RecHelpPersCareInHH = a1
SP021_FromWhomHelpInHH
Kes leibkonnaliikmetest teid abistas?
INT:Märkige kõik vastused, mida vastaja nimetas.
Kui nimetatud inimene kuulub võrgustikku (s.t. vastaja nimetas teda SN moodulis) ning tal on ka muid rolle (nt.
laps, naaber jne), märkige see inimene võrgustiku liikmena (s.t. tema nime kõrval oleva numbri abil).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]

32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF a17 IN SP021_FromWhomHelpInHH
SP026_NameOthChild
INT:Märkige lapse nimi.
STRING
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
SP022_IntCheck
INT KONTROLL: KES VASTAS SELLE MOODULI KÜSIMUSTELE?
1. Ainult vastaja
2. Vastaja koos teise isikuga, kes andis vastuseid vastaja eest
3. Ainult teine isik, kes andis vastuseid vastaja eest
ENDLOOP
ENDIF
IF (FT IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN007_NumFinR = 1
FT001_Intro
Järgnevad küsimused puudutavad rahalisi või materiaalseid kingitusi ja abi, mida üksteisele antakse - näiteks
laste poolt oma vanematele, lastele, lapselastele või muudele sugulastele, aga ka sõpradele või naabritele.
1. Jätkake

FT002_GiveFiGift250
Mõelge nüüd kingituste peale, mida teie [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąų/teie/āąų/teie/āąų/teie/āąų]
[abikaasa/ģóę/abikaasa/ęåķą/elukaaslane/ńļóņķčź ęčēķč/elukaaslane/ńļóņķčöą ęčēķč] OLETE TEINUD viimase
12 kuu jooksul. Kas te olete kinkinud raha või esemeid või andnud muul moel materiaalset abi mõnele isikule kas
oma leibkonnas või väljaspool enda leibkonda umbes [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] väärtuses? Ärge arvestage
kulutusi ühisele eluasemele või toidule, annetusi heategevuseks ning teistele antud laene. Võtke arvesse raha
andmist arstiabi, kindlustuse või hariduse eest tasumiseks, kodu soetamiseks või selliste kulude katmist.
1. Jah
5. Ei

IF FT002_GiveFiGift250 = a1
LOOP
FT003_ToWhomFiGift250
Kellele [veel/åłå] teie [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąųåģó/teie/āąųåģó/teie/āąųåģó/teie/āąųåģó]
[abikaasa/ģóęó/abikaasa/ęåķå/elukaaslane/ńļóņķčźó ęčēķč/elukaaslane/ńļóņķčöå ęčēķč] [VIIMASE 12 KUU
jooksul/ā ņå÷åķčå ĻĪŃĖÅÄĶČÕ 12 ĢÅŃßÖÅĀ] sellist rahalist abi osutasite või kingituse tegite?
INT:Raha ja kingituste andmist on võimalik küsida kolme isiku kohta.
Kui nimetatud inimene kuulub võrgustikku (s.t. vastaja nimetas teda SN moodulis) ning tal on ka muid rolle (nt.
laps, naaber jne), märkige see inimene võrgustiku liikmena (s.t. tema nime kõrval oleva numbri abil).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]

^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT003_ToWhomFiGift250 = a17
FT022_NameOthChild
INT:Märkige lapse nimi.
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 3
FT007_OthPFiGift250
Mõeldes VIIMASELE 12 KUULE, kas olete teie [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąųå
/teie/āąųą] [abikaasa/ģóę/abikaasa/ęåķą/elukaaslane/ļąšņķåš/elukaaslane/ļąšņķåšųą] kinkinud raha või
esemeid või andnud muul moel materiaalset abi veel mõnele isikule oma leibkonnas või väljaspool leibkonda
vähemalt [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] väärtuses?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt1:= 2 TO 3
IF FT_Given_FinancialAssistance_LOOP[cnt1 - 1].FT007_OthPFiGift250 = a1
LOOP
FT003_ToWhomFiGift250
Kellele [veel/åłå] teie [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąųåģó/teie/āąųåģó/teie/āąųåģó/teie/āąųåģó]
[abikaasa/ģóęó/abikaasa/ęåķå/elukaaslane/ńļóņķčźó ęčēķč/elukaaslane/ńļóņķčöå ęčēķč] [VIIMASE 12 KUU
jooksul/ā ņå÷åķčå ĻĪŃĖÅÄĶČÕ 12 ĢÅŃßÖÅĀ] sellist rahalist abi osutasite või kingituse tegite?
INT:Raha ja kingituste andmist on võimalik küsida kolme isiku kohta.
Kui nimetatud inimene kuulub võrgustikku (s.t. vastaja nimetas teda SN moodulis) ning tal on ka muid rolle
(nt. laps, naaber jne), märkige see inimene võrgustiku liikmena (s.t. tema nime kõrval oleva numbri abil).

^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT003_ToWhomFiGift250 = a17
FT022_NameOthChild
INT:Märkige lapse nimi.
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 3
FT007_OthPFiGift250
Mõeldes VIIMASELE 12 KUULE, kas olete teie [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąų/teie/āąųą
/teie/āąųå/teie/āąųą] [abikaasa/ģóę/abikaasa/ęåķą/elukaaslane/ļąšņķåš/elukaaslane/ļąšņķåšųą] kinkinud
raha või esemeid või andnud muul moel materiaalset abi veel mõnele isikule oma leibkonnas või väljaspool
leibkonda vähemalt [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] väärtuses?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
FT008_Intro2
Nüüd räägime rahalistest kingitustest või materiaalsest abist, mida te olete teistelt saanud.
1. Jätkake

FT009_RecFiGift250
Mõelge nüüd kingituste peale, mida teie [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų/teie/āąųą]
[abikaasa/ģóę/abikaasa/ęåķą/elukaaslane/ńļóķčź ęčēķč/elukaaslane/ńļóņķčöą ęčēķč] OLETE SAANUD. Ärge
arvestage kulutusi ühisele eluasemele või toidule, saadud pärandusi ning teistelt saadud laene. Võtke arvesse
raha saamist arstiabi, kindlustuse või hariduse eest tasumiseks, kodu soetamiseks või selliste kulude katmist
teiste poolt. Kas te olete viimase 12 kuu jooksul saanud raha, esemete või muu materiaalse abi näol mõnelt isikult
kas oma leibkonnas või väljaspool enda leibkonda kingitusi vähemalt [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] väärtuses?
1. Jah
5. Ei

IF FT009_RecFiGift250 = a1
LOOP
FT010_FromWhoFiGift250
Kes [veel/åłå] teile [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąųåģó/teie/āąųåé/teie/āąųåģó/teie/āąųåé]
[abikaasale/ģóęó/abikaasale/ęåķå/elukaaslasele/ńļóņķčźó ęčēķč/elukaaslasele/ńļóņķčöå ęčēķč] [VIIMASE 12
KUU jooksul/ā ņå÷åķčå ĻĪŃĖÅÄĶČÕ 12 ĢÅŃßÖÅĀ] sellist rahalist abi osutas või kingitusi tegi? [Nimetage
palun isik, kes on teile kõige rohkem kinke andud või abistanud/Ķąēīāčņå, ļīęąėóéńņą čģ˙ ÷åėīāåźą, źņī įīėüųå
āńåćī īźąēūāąė äåķåęķóž ļīģīłü čėč ļīģīćąė āąģ ]
INT:Raha ja kingituste saamist on võimalik küsida kolme isiku kohta.
Kui nimetatud inimene kuulub võrgustikku (s.t. vastaja nimetas teda sotsiaalse võrgustiku (SN) moodulis) ning
tal on ka muid rolle (nt. laps, naaber jne), märkige see inimene võrgustiku liikmena (s.t. tema nime kõrval oleva
numbri abil).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT010_FromWhoFiGift250 = a17

FT023_NameOthChild
INT:Märkige lapse nimi.
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 3
FT014_FromOthPFiGift250
(Mõeldes VIIMASELE 12 KUULE), kas olete teie [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąųåģó/teie/āąųåé
/teie/āąųåģó/teie/āąųåé] [abikaasa/ģóęó/abikaasa/ęåķå/elukaaslane/ńļóņķčźó ęčēķč/elukaaslane/ńļóņķčöå
ęčēķč] saanud raha, esemeid või muud materiaalset abi veel mõnelt isikult oma leibkonnas või väljaspool
leibkonda umbes [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] väärtuses?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt2:= 2 TO 3
IF FT_Provide_FinancialAssistance_LOOP[cnt2 - 1].FT014_FromOthPFiGift250 = a1
LOOP
FT010_FromWhoFiGift250
Kes [veel/åłå] teile [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąųåģó/teie/āąųåé/teie/āąųåģó/teie/āąųåé]
[abikaasale/ģóęó/abikaasale/ęåķå/elukaaslasele/ńļóņķčźó ęčēķč/elukaaslasele/ńļóņķčöå ęčēķč] [VIIMASE
12 KUU jooksul/ā ņå÷åķčå ĻĪŃĖÅÄĶČÕ 12 ĢÅŃßÖÅĀ] sellist rahalist abi osutas või kingitusi tegi?
[Nimetage palun isik, kes on teile kõige rohkem kinke andud või abistanud/Ķąēīāčņå, ļīęąėóéńņą čģ˙
÷åėīāåźą, źņī įīėüųå āńåćī īźąēūāąė äåķåęķóž ļīģīłü čėč ļīģīćąė āąģ ]
INT:Raha ja kingituste saamist on võimalik küsida kolme isiku kohta.
Kui nimetatud inimene kuulub võrgustikku (s.t. vastaja nimetas teda sotsiaalse võrgustiku (SN) moodulis)
ning tal on ka muid rolle (nt. laps, naaber jne), märkige see inimene võrgustiku liikmena (s.t. tema nime
kõrval oleva numbri abil).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]

31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT010_FromWhoFiGift250 = a17
FT023_NameOthChild
INT:Märkige lapse nimi.
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 3
FT014_FromOthPFiGift250
(Mõeldes VIIMASELE 12 KUULE), kas olete teie [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąųåģó/teie/āąųåé
/teie/āąųåģó/teie/āąųåé] [abikaasa/ģóęó/abikaasa/ęåķå/elukaaslane/ńļóņķčźó ęčēķč/elukaaslane/ńļóņķčöå
ęčēķč] saanud raha, esemeid või muud materiaalset abi veel mõnelt isikult oma leibkonnas või väljaspool
leibkonda umbes [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] väärtuses?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
FT015_EverRecInh5000
[Võtmata arvesse suuremaid kingitusi, millest me juba rääkisime/Ķå ó÷čņūāą˙ źšóļķūå ļīäąšźč, ī źīņīšūõ ģū óęå
ćīāīščėč/Alates eelmisest intervjuust/ń ģīģåķņą ļšåäūäółåćī čķņåšāāüž/(peFL_FT015_5 + ' ') + peFL_FT015_6],
kas teie [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų/teie/āąųą] [abikaasa/ģóę/abikaasa
/ęåķą/elukaaslane/ńļóņķčź ęčēķč/elukaaslane/ńļóņķčöą ęčēķč] olete [saanud kingitusi], {FL_FT015_7} pärinud
raha, asju või kinnisvara, mille väärtus ületab [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] ?
1. Jah
5. Ei

IF FT015_EverRecInh5000 = a1
LOOP
FT016_YearRecInh5000
[Mõelge kõige suurema kingituse või päranduse peale, mille te saite./Ļīäóģąéņå ī ńąģīģ źšóļķīģ ļīäąšźå čėč
ķąńėåäńņāå, źīņīšīå Āū ļīėó÷čėč.] Mis aastal teie [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų
/teie/āąųą] [abikaasa/ģóę/abikaasa/ęåķą/elukaaslane/ńļóņķčź ęčēķč/elukaaslane/ńļóņķčöą ęčēķč] selle saite?
1890..2011
FT017_FromWhomRecInh5000
Kellelt teie [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų/teie/āąųą] [abikaasa/ģóę/abikaasa
/ęåķą/elukaaslane/ńļóņķčź ęčēķč/elukaaslane/ńļóņķčöą ęčēķč] selle kingituse või päranduse saite?
INT:Kui nimetatud inimene kuulub võrgustikku (s.t. vastaja nimetas teda SN moodulis) ning tal on ka muid rolle
(nt. laps, naaber jne), märkige see inimene võrgustiku liikmena (s.t. tema nime kõrval oleva numbri abil).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]

10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT017_FromWhomRecInh5000 = a17
FT024_NameOthChild
INT:Märkige lapse nimi.
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 5
FT020_MoreRecInh5000
Kas teie [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų/teie/āąųą] [abikaasa/ģóę/abikaasa
/ęåķą/elukaaslane/ńļóņķčź ęčēķč/elukaaslane/ńļóņķčöą ęčēķč] saite [Since our interview in ] {FL_FT020_6}
veel mõne kingituse või päranduse, mille väärtus ületab [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] ?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt3:= 2 TO 5
IF FT_Receive_FinancialAssistance_LOOP[cnt3 - 1].FT020_MoreRecInh5000 = a1
LOOP
FT016_YearRecInh5000
[Mõelge kõige suurema kingituse või päranduse peale, mille te saite./Ļīäóģąéņå ī ńąģīģ źšóļķīģ ļīäąšźå čėč
ķąńėåäńņāå, źīņīšīå Āū ļīėó÷čėč.] Mis aastal teie [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų
/teie/āąųą] [abikaasa/ģóę/abikaasa/ęåķą/elukaaslane/ńļóņķčź ęčēķč/elukaaslane/ńļóņķčöą ęčēķč] selle
saite?
1890..2011
FT017_FromWhomRecInh5000
Kellelt teie [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų/teie/āąųą] [abikaasa/ģóę/abikaasa
/ęåķą/elukaaslane/ńļóņķčź ęčēķč/elukaaslane/ńļóņķčöą ęčēķč] selle kingituse või päranduse saite?
INT:Kui nimetatud inimene kuulub võrgustikku (s.t. vastaja nimetas teda SN moodulis) ning tal on ka muid
rolle (nt. laps, naaber jne), märkige see inimene võrgustiku liikmena (s.t. tema nime kõrval oleva numbri abil).

^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT017_FromWhomRecInh5000 = a17
FT024_NameOthChild
INT:Märkige lapse nimi.
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 5
FT020_MoreRecInh5000
Kas teie [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų/teie/āąųą] [abikaasa/ģóę/abikaasa
/ęåķą/elukaaslane/ńļóņķčź ęčēķč/elukaaslane/ńļóņķčöą ęčēķč] saite [Since our interview in ] {FL_FT020_6}
veel mõne kingituse või päranduse, mille väärtus ületab [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] ?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE
Kas teie [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų/teie/āąųą] [abikaasa/ģóę/abikaasa
/ęåķą/elukaaslane/ļąšņķåš/elukaaslane/ļąšņķåšųą] {FL_FT025_7} olete kunagi KINKINUD kellelegi asju või
kinnisvara rohkem kui [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] väärtuses? Ärge arvestage neid kingitusi, mida te olete juba
nimetanud.
1. Jah

5. Ei

IF FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE = a1
LOOP
FT026_YearGivInh5000
[Mõelge nüüd kõige suuremast kingitusest, mida teie TEGITE./Ļīäóģąéņå ī ńąģīģ źšóļķīģ ļīäąšźå, źīņīšīå ĀŪ
ŃÄÅĖĄĖČ.] Mis aastal teie [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų/teie/āąųą]
[abikaasa/ģóę/abikaasa/ęåķą/elukaaslane/ńļóņķčź ęčēķč/elukaaslane/ńļóņķčöą ęčēķč] selle tegite?
1890..2011
FT027_ToWhomGivInh5000
Kellele teie [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų/teie/āąųą] [abikaasa/ģóę/abikaasa
/ęåķą/elukaaslane/ńļóņķčź ęčēķč/elukaaslane/ńļóņķčöą ęčēķč] selle kingituse või päranduse tegite?
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT027_ToWhomGivInh5000 = a17
FT028_NameOthChild
INT:Märkige lapse nimi.
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 5
FT031_MoreGivInh5000
Kas teie [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų/teie/āąųą] [abikaasa/ģóę/abikaasa
/ęåķą/elukaaslane/ļąšņķåš/elukaaslane/ļąšņķåšųą] TEGITE {FL_FT031_4} veel mõne kingituse või

päranduse, mille väärtus ületab [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt4:= 2 TO 5
IF FT_Give_FinancialAssistance_LOOP[cnt4 - 1].FT031_MoreGivInh5000 = a1
LOOP
FT026_YearGivInh5000
[Mõelge nüüd kõige suuremast kingitusest, mida teie TEGITE./Ļīäóģąéņå ī ńąģīģ źšóļķīģ ļīäąšźå, źīņīšīå ĀŪ
ŃÄÅĖĄĖČ.] Mis aastal teie [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų/teie/āąųą]
[abikaasa/ģóę/abikaasa/ęåķą/elukaaslane/ńļóņķčź ęčēķč/elukaaslane/ńļóņķčöą ęčēķč] selle tegite?
1890..2011
FT027_ToWhomGivInh5000
Kellele teie [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų/teie/āąųą] [abikaasa/ģóę/abikaasa
/ęåķą/elukaaslane/ńļóņķčź ęčēķč/elukaaslane/ńļóņķčöą ęčēķč] selle kingituse või päranduse tegite?
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT027_ToWhomGivInh5000 = a17
FT028_NameOthChild
INT:Märkige lapse nimi.
STRING
ENDIF

IF piIndex <> 5
FT031_MoreGivInh5000
Kas teie [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų/teie/āąųą] [abikaasa/ģóę/abikaasa
/ęåķą/elukaaslane/ļąšņķåš/elukaaslane/ļąšņķåšųą] TEGITE {FL_FT031_4} veel mõne kingituse või
päranduse, mille väärtus ületab [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
FT021_IntCheck
INT KONTROLL: KES VASTAS SELLE MOODULI KÜSIMUSTELE?
1. Ainult vastaja
2. Vastaja koos teise isikuga, kes andis vastuseid vastaja eest
3. Ainult teine isik, kes andis vastuseid vastaja eest
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (HO IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN008_NumHHR = 1
IF MN024_NursingHome = a2
HO061_YrsAcc
Edasi räägime teie praegusest elukohast. Mitu aastat olete Te antud eluruumis elanud?
INT:Ümardage täisaastateks.
1..120
HO062_PayNursHome
Kas te maksate ise (ka osaliselt) oma hooldekodu koha eest?
1. Jah
5. Ei

IF HO062_PayNursHome = a1
HO063_Period
Kui Te mõtlete oma viimasele kohamaksule hooldekodus, siis millist perioodi see kattis? Kas...
1. ühte nädalat
2. ühte kuud
3. kolme kuud
4. kuute kuud
5. ühte aastat
97. muud perioodi

IF HO063_Period = a97
HO064_OthPer
Millist perioodi te "muu perioodi" all silmas peate?
STRING
ENDIF
HO065_LastPayment

Kui suur oli teie viimane hooldekodu kohamaks?
INT:Märkige summa [FLDefault[9]]
0.99..999999999999999.99
HO066_PayCoverNursHome
Mida see hooldekodu kohamaks sisaldas? Kas
INT:Märkige kõik vastused, mida vastaja nimetab.
1. majutust
2. sööki
3. õendus- ja hooldusteenuseid
4. taastusravi ja muid tervishoiuteenuseid
ENDIF
ELSE
IF MN024_NursingHome = a1
HO001_Place
INT:Kas küsitlus toimub vastaja kodus?
1. Jah
5. Ei

IF MN101_Longitudinal = 1
HO044_ChangeResidence
Edasi räägime teie elukohamuutustest. Kas te olete alates {FL_HO044_3} kolinud teise majja või korterisse?
1. Jah
5. Ei

IF HO044_ChangeResidence = a1
HO045_ReasonMove
Vaadake kaarti 29. Milline oli teie kolimise peamine põhjus?
1. Perekondlikud põhjused
2. Tööga seotud põhjused
3. Soov elada väiksemas/suuremas/teistsuguses majas või korteris
4. Soov vahetada elukoha piirkonda
97. Muu põhjus
ENDIF
ENDIF
HO002_OwnerTenant
Vaadake kaarti 30. Kas teie leibkond elab selles eluruumis...
1. omanikuna
2. elamuühistu liikmena
3. üürnikuna
4. allüürnikuna
5. üürimaksest vabastatud üürnikuna

IF ((HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)) OR (HO002_OwnerTenant = a5)
HO067_PaymSimDwel
Kui palju te maksaksite igakuist üüri, kui te üüriksite samasugust eluruumi täna vabal turul? Ärge arvestage
üürimakse hulka elektri-, kütte- ja teisi kommunaalkulusid.
INT:Märkige summa [FLDefault[9]]
INTEGER
ENDIF

IF (HO002_OwnerTenant <> a1) AND (HO002_OwnerTenant <> a5)
HO003_Period
[Räägime veekord teie praegusest üürist ja viimasest üürimaksest./Āåšķåģń˙ ź āąųåé ąšåķäå ā ķąńņī˙łåå
āšåģ˙ č ī āąųåé ļīńėåäķåé ļėąņå ēą ąšåķäó/Räägime nüüd teie viimasest üürimaksest./Ļīćīāīščģ ņåļåšü ī
āąųåé ļīńėåäķåé ļėąņå ēą ąšåķäó]. Kas üks üürimakse hõlmab
1. ühte nädalat
2. ühte kuud
3. kolme kuud
4. kuute kuud
5. ühte aastat
97. muud perioodi

IF HO003_Period = a97
HO004_OthPer
Millist perioodi te "muu perioodi" all silmas peate?
STRING
ENDIF
HO005_LastPayment
Kui suur oli teie viimane üürimakse?
INT:Märkige summa [FLDefault[9]].
INTEGER
IF (HO002_OwnerTenant = a3) OR (HO002_OwnerTenant = a4)
HO068_RentMarkPrice
Mõelge oma üürimaksele. Kas te üürite eluruumi turuhinnaga või alla turuhinna?
INT:Küsimuse eesmärgiks on välja selgitada, kas vastaja elab sotsiaalkorteris või muus samalaadses
eluasemes, kus on kehtestatud üüri piirmäär või subsideeritud üür. Erinevates riikides on eluasemega seotud
toetused väga erinevad. Sellepärast on ainus võimalus esitada küsimus üüritaseme kohta.
1. Turuhinnaga
2. Alla turuhinna

IF HO068_RentMarkPrice = a2
HO069_PaymSimDwel
Kui palju te maksaksite igakuist üüri, kui te üüriksite samasugust möbleerimata eluruumi täna vabal turul?
Ärge arvestage üürimakse hulka elektri-, kütte- ja teisi kommunaalkulusid.
INT:Märkige summa kroonides.
INTEGER
ENDIF
ENDIF
HO007_LastPayIncl
Kas teie viimane üürimakse hõlmas kõiki tasusid ja teenuseid, nagu vesi, prügivedu, üldruumide hooldus,
elekter, gaas ja küte?
1. Jah
5. Ei

IF HO007_LastPayIncl = a5
HO008_ExtRentIncl
Kui palju umbes te viimase [nädala/ķåäåėž/kuu/ģåń˙ö/kolme kuu/ņšč ģåń˙öą/kuue kuu/ųåńņü
ģåń˙öåā/piHO004_OthPer] jooksul maksite kokku vee, prügiveo, üldruumide hoolduse, elektri, gaasi ja kütte
eest?

INT:Märkige summa [FLDefault[9]]
INTEGER
ENDIF
HO010_BehRent
Kas te olete VIIMASE 12 KUU jooksul olnud üüri võlgu kauem kui kaks kuud?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant.ORD = 2)
HO070_PercHouseOwn
Mitu protsenti või kui suur osa sellest eluruumist kuulub teile [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąųåģó
/teie/āąųåé/teie/āąųåģó/teie/āąųåé] [abikaasale/ģóęó/abikaasale/ęåķå/elukaaslasele/ńļóņķčźó
ęčēķč/elukaaslasele/ńļóņķčöå ęčēķč]?
INT:Märkige protsentides.
Vastus võib olla 0 ainult siis, kumbki elukaaslane ei oma osa majast.
0..100
IF HO070_PercHouseOwn > 0
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)
HO011_AcqProp
Kuidas te selle kinnisvara omandasite? Kas...
INT:Lugege ette. NB! Kollaste kaartide eest omandatud eluruum märkida variandi 5 alla
1. ostsite või ehitasite ainult oma vahenditega
2. ostsite või ehitasite perekonna abiga
3. saite päranduseks
4. saite kingituseks
5. omandasite muude vahenditega

HO012_YearHouse
Mis aastal te selle kinnisvara omandasite?
1900..2011
ENDIF
HO013_MortLoanProp
Kas sellel kinnisvaral on laene või muid kohustusi?
1. Jah
5. Ei

IF HO013_MortLoanProp = a1
HO014_YrsLMortLoan
Mitu aastat teil tuleb neid laene või kohustusi veel tasuda?
INT:Kui makseperiood jääb alla aasta, märkige 1, kui üle 50 aasta või tähtaeg puudub, märkige 51.
1..51
HO015_AmToPayMortLoan
Kui palju teie [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų/teie/āąųą] [abikaasa/ģóę/abikaasa
/ęåķą/elukaaslane/ńļóņķčź ęčēķč/elukaaslane/ńļóņķčöą ęčēķč] peate kokku veel laene või kohustusi
maksma? Ärge intresse arvestage.
INT:Märkige kogusumma [FLDefault[9]]
INTEGER
HO017_RepayMortgLoans

Kas te maksate regulaarselt laenu tagasi?
1. Jah
5. Ei

IF HO017_RepayMortgLoans = a1
HO020_RegRepayMortLoan
Kui palju te VIIMASE 12 KUU jooksul kõiki selle kinnisvaraga seotud laene kokku maksite?
INT:Märkige summa kroonides.
INTEGER
HO022_BehRepayMortLoan
Kas te olete VIIMASE 12 KUU jooksul jäänud makseid võlgu pikemaks ajaks kui kaks kuud?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF HO002_OwnerTenant <> a5
HO023_SuBLAcc
Kas te [üürite välja/ā ąšåķäó/olete andnud kellelegi üürile/ā ńóįąšåķäó] osa sellest eluruumist?
1. Jah
5. Ei

IF HO023_SuBLAcc = a1
HO074_IncSuBLAcc
Kui palju puhastulu teie [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų/teie/āąųą] [abikaasa/ģóę
/abikaasa/ęåķą/elukaaslane/ńļóņķčź ęčēķč/elukaaslane/ńļóņķčöą ęčēķč] saite [STR (Year - 1)] selle eluruumi
väljaüürimisest (kõiki makseid maha arvates)?
INT:Märkige summa [FLDefault[9]]
INTEGER
ENDIF
ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant.ORD = 2)
HO024_ValueH
Kui te täna oma kodu müüksite, siis kui palju te enda hinnangul raha saaksite?
INT:Märkige kogusumma kroonides.
INTEGER
ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)
HO032_NoRoomSqm
Mitu tuba on teie leibkonna liikmete isiklikus kasutuses, kaasa arvatud magamistoad? Ärge arvestage kööki,
vannitube, esikuid, samuti panipaiku, ruume ärklikorrusel ja keldris [ning ruume, mida te välja üürite./č
źīģķąņū, źīņīšūå Āū ńäąåņå ā ąšåķäó čėč ńóįąšåķäó]?
INT:Kööginurgaga tuba ning kööki, mida kasutatakse ka ühe toana tuleb lugeda üheks toaks
1..25
HO033_SpecFeat
Kas teie kodu on kohandatud füüsiliste puuete või terviseprobleemide korral iseseisvaks hakkamasaamiseks?
Näiteks teil on WC-poti kõrgendus, istelift või muud vannitoa- või köögikohandused ja abivahendid, laiemad,
automaatselt avanevad uksed, häirenupud jms.
1. Jah

5. Ei

HO034_YrsAcc
Mitu aastat olete oma praeguses kodus elanud?
INT:Ümardage täisaastateks.
0..120
IF MN002_Person[2].RespId <> EMPTY
HO060_PartnerYrsAcc
Mitu aastat on [teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų/teie/āąųą] [abikaasa/ģóę/abikaasa/ęåķą/elukaaslane/ńļóņķčź
ęčēķč/elukaaslane/ńļóņķčöą ęčēķč] elanud teie praeguses kodus?
INT:Ümardage täisaastateks
0..120
ENDIF
IF HO001_Place = a5
HO036_TypeAcc
Mis tüüpi majas te elate? Kas...
1. talumajas
2. eramajas
3. ridaelamus
4. 3-8 korteriga majas
5. rohkem kui 9 korteriga, kuid mitte üle 8-korrusega majas
6. 9-korruselises või suuremas majas
7. elamukompleksis, mis pakub eakatele vajalikke päevaseid teenuseid
8. elamukompleksis, mis pakub ka ööpäevase jälgimise teenust

IF (HO036_TypeAcc = a4) OR (HO036_TypeAcc.ORD = 5)
HO042_NumberFloorsBldg
Mitu korrust on majas, kus te elate?
1..99
ENDIF
IF HO036_TypeAcc > a3
HO043_StepstoEntrance
Mitu trepiastet tuleb teil astuda, et jõuda oma kodu välisukseni? Kui te kasutate lifti, siis arvestage ainult
neid trepiastmeid, mida te tegelikult läbite.
1. Kuni 5
2. 6 - 15
3. 16-25
4. Üle 25
ENDIF
ENDIF
HO054_Elevator
Kas teie majas on lift?
1. Jah
5. Ei
ENDIF
HO026_OwnSecHome
Kas teil [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų/teie/āąųą] [abikaasal /ģóę/abikaasal
/ęåķą/elukaaslasel/ńļóņķčź ęčēķč/elukaaslasel/ńļóņķčöą ęčēķč] on teisi eluasemeid, suvilaid, maad, metsa või
muud kinnisvara? Ärge arvestage oma ettevõtetele kuuluvat kinnisvara, puhkuseosakuid ja muud sarnast.
1. Jah
5. Ei

IF HO026_OwnSecHome = a1
HO027_ValueRE
Kui te täna kogu kinnisvara müüksite, siis kui palju te enda hinnangul raha saaksite?
INT:Kui vastaja omab kinnisvara välismaal, siis arvutage ja märkige väärtus [FLDefault[9]].
INTEGER
HO029_RecIncRe
Kas te [koos/čėč/koos/čėč/koos/čėč/koos/čėč] [oma/āąų/oma/āąųą/oma/āąų/oma/āąųą] [abikaasaga/ģóę
/abikaasaga/ęåķą/elukaaslasega/ńļóņķčź ęčēķč/elukaaslasega/ńļóņķčöą ęčēķč] teenisite neist kinnisvaradest
[STR (Year - 1)] tulu või saite üüri ?
1. Jah
5. Ei

IF HO029_RecIncRe = a1
HO030_AmIncRe
Kui palju puhastulu te [koos/čėč/koos/čėč/koos/čėč/koos/čėč] [oma/āąų/oma/āąųą/oma/āąų/oma/āąųą]
[abikaasaga/ģóę/abikaasaga/ęåķą/elukaaslasega/ńļóņķčź ęčēķč/elukaaslasega/ńļóņķčöą ęčēķč] saite [STR
(Year - 1)] neist kinnisvaradest (kõiki makseid maha arvates)?
INT:Märkige kogusumma [FLDefault[9]]
INTEGER
ENDIF
ENDIF
HO041_IntCheck
INT KONTROLL: KES VASTAS SELLE MOODULI KÜSIMUSTELE?
1. Ainult vastaja
2. Vastaja koos teise isikuga, kes andis vastuseid vastaja eest
3. Ainult teine isik, kes andis vastuseid vastaja eest
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (HH IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN008_NumHHR = 1
IF MN024_NursingHome = a1
HH001_OtherContribution
Edasi räägime teie leibkonna majanduslikust olukorrast. Mõningaid sarnaseid küsimusi oleme teilt [või teistelt
teie leibkonna liikmetelt/čėč äšóćčģ ÷ėåķąģ āąųåćī äīģīõīē˙éńņāą] juba eelnevalt küsinud.
Kõigepealt soovin teada, kas [STR (Year - 1)] oli teie leibkonnas mõni liige, kes andis oma osa kogu leibkonna
sissetulekusse, kuid keda ma ei küsitle?

INT:Vajaduse korral lugege ette leibkonnaliikmete nimekiri.
Teie leibkonda kuuluvad: {MN015_Eligibles}
1. Jah
5. Ei

IF HH001_OtherContribution = a1

HH002_TotIncOth
Kui suur oli [STR (Year - 1)] kõigi teie leibkonnaliikmete netosissetulek kokku? Arvestage maha kõik riiklikud
maksud ja enda poolt tehtud sissemaksed ning öelge summa, mis saadi puhtalt kätte.
INT:Märkige summa [FLDefault[9]]. Kui sissetulek puudub, märkige null.
INTEGER
ENDIF
HH010_OtherIncome
Kas teie leibkond või keegi teie leibkonnast sai [STR (Year - 1)] eluaseme-, laste-, toimetuleku- või teisi
sarnaseid sotsiaaltoetusi?
1. Jah
5. Ei

IF HH010_OtherIncome = a1
HH011_TotAddHHinc
Kui suur umbes oli toetuste netosumma, mida teie leibkonnana [STR (Year - 1)] sellistest toetustest saite ?
INT:Märkige summa [FLDefault[9]]
0.99..999999999999999.99
ENDIF
HH014_IntCheck
INT KONTROLL: KES VASTAS SELLE MOODULI KÜSIMUSTELE?
1. Ainult vastaja
2. Vastaja koos teise isikuga, kes andis vastuseid vastaja eest
3. Ainult teine isik, kes andis vastuseid vastaja eest
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (CO IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN008_NumHHR = 1
IF MN024_NursingHome = a1
CO001_Intro1
Edasi räägime teie leibkonna kulutustest.
1. Jätkake

CO002_ExpFoodAtHome
Mõelge VIIMASE 12 KUU peale: kui palju teie leibkond tavalisel kuul kodus tarbitava toidu peale kulutas?
INT:Märkige summa kroonides.
REAL[10]
CO003_ExpFoodOutsHme
Mõelge veel VIIMASE 12 KUU peale: kui palju teie leibkond tavalisel kuul väljaspool kodu tarbitava toidu peale
kulutas?
INT:Märkige summa kroonides.
REAL[10]
CO010_HomeProducedFood
Kas teie [ja teised teie leibkonna liikmed/č äšóćčå ÷ėåķū āąųåćī äīģīõīē˙éńņāą] sööte enda kasvatatud köögivilju,
puuvilju või liha?

INT:Arvestage ka neid saadusi, mida vastaja on ise korjanud või püüdnud.
1. Jah
5. Ei

IF CO010_HomeProducedFood = a1
CO011_ValHomeProducedFood
Kui palju te oleksite VIIMASE 12 KUU jooksul pidanud maksma enda kasvatatud, korjatud või püütud toidu
eest, kui oleksite selle ostnud?
REAL[10]
ENDIF
HH017_TotAvHHincMonth
Kui suur oli [STR (Year - 1)] kogu teie leibkonna keskmine netosissetulek kuus kroonides?
0.99..999999999999999.99
CO007_AbleMakeEndsMeet
Mõelge oma leibkonna kõigi sissetulekute peale ühes kuus. Kas te ütleksite, et teie leibkond tuleb toime...
1. suurte raskustega
2. mõningate raskustega
3. ilma suuremate raskusteta
4. ilma mingite raskusteta

CO009_IntCheck
INT KONTROLL: KES VASTAS SELLE MOODULI KÜSIMUSTELE?
1. Ainult vastaja
2. Vastaja koos teise isikuga, kes andis vastuseid vastaja eest
3. Ainult teine isik, kes andis vastuseid vastaja eest
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (AS IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN007_NumFinR = 1
AS001_Intro1
Edasi räägime teie [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/ó āąųåćī/teie/ó āąųåé/teie/ó āąųåćī/teie/ó āąųåé]
[abikaasa/ģóęą/abikaasa/ęåķū/elukaaslase/ńļóņķčźą ęčēķč/elukaaslase/ńļóņķčöū ęčēķč] võimalikest säästudest
ja investeeringutest.
1. Jätkake

AS060_HasBankAcc
Kas teil [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/ó āąųåćī/teie/ó āąųåé/teie/ó āąųåćī/teie/ó āąųåé] [abikaasal/ģóęą
/abikaasal/ęåķū/elukaaslasel/ńļóņķčźą ęčēķč/elukaaslasel/ńļóņķčöū ęčēķč] on vähemalt üks arveldusarve,
kasutushoius (nt säästu-, kogumis või reservhoius), tähtajaline hoius, kasvuportfell või koolifond, juuniorkonto?
1. Jah
5. Ei

IF (AS060_HasBankAcc = a5) AND (MN101_Longitudinal = 0)
AS061_ReaNoBankAcc
Vaadake kaarti 31. Mis on peamine põhjus, et teil [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [Teie/ó āąųåćī/Teie/ó
āąųåé/Teie/ó āąųåćī/Teie/ó āąųåé] [abikaasal/ģóęą/abikaasal/ęåķū/partneril/ńļóņķčźą ęčēķč/partneril/ńļóņķčöū
ęčēķč] ei ole arveldusarvet, kasutushoiust (nt säästu-, kogumis- või reservhoiust), tähtajalist hoiust,
kasvuportfelli või koolifondi, juuniorkontot?

1. Mulle ei meeldi pankadega tegemist teha
2. Pankade teenustasud on liiga suured
3. Ühegi panga tööaeg ja asukoht ei sobi mulle
4. Ma ei vaja/soovi pangakontot
5. Mul ei ole raha
6. Säästudega tegelevad lapsed või muud sugulased (leibkonnas või väljaspool seda)
95. Tegelikult mul/meil on konto
97. Muu põhjus
ENDIF
IF (AS060_HasBankAcc = a1) OR (AS061_ReaNoBankAcc = a95)
AS003_AmBankAcc
Kui palju umbes on praegu teil [ja/č/ja/č/ja/č/ja/č] [teie/āąųåćī/teie/āąųåé/teie/āąųåćī/teie/āąųåé] [abikaasal/ģóęą
/abikaasal/ęåķū/elukaaslasel/ļąšņķåšą/elukaaslasel/ļąšņķåšųč] kokku raha arveldusarvel, kasutushoiusel (nt
säästu-, kogumis või reservhoiusel), tähtajalisel hoiusel, kasvuportfellis või koolifondis, juuniorkontol?
INT:Märkige mõlema partneri kogusumma [FLDefault[9]].
REAL[10]
ENDIF
AS062_HasBonds
Kas teil [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/ó āąųåćī/teie/ó āąųåé/teie/ó āąųåćī/teie/ó āąųåé] [abikaasal/ģóęą
/abikaasal/ęåķū/elukaaslasel/ńļóņķčźą ęčēķč/elukaaslasel/ńļóņķčöū ęčēķč] on paigutatud raha valitsuse või
firmade võlakirjadesse või võlakirjafondidesse?
INT:Võlakirjad on valitsuse või firma pool emiteeritud võlainstrumendid . Võlakiri on leping, mille alusel võlakirja
väljalasknud (emiteerinud) isik (ehk võlgnik) nõustub maksma intresse ja võla põhisummasid kindlal tähtajal ning
tingimustel võlakirja omandanud isikule (võlausaldajale).
1. Jah
5. Ei

IF AS062_HasBonds = a1
AS007_AmBonds
Kui suure summa teie [ja/č/ja/č/ja/č/ja/č] [teie/ó āąųåćī/teie/ó āąųåé/teie/ó āąųåćī/teie/ó āąųåé] [abikaasa/ģóęą
/abikaasa/ęåķū/elukaaslane/ńļóņķčźą ęčēķč/elukaaslane/ńļóņķčöū ęčēķč] olete paigutanud valitsuse või
ettevõtete võlakirjadesse või võlakirjafondidesse?
INT:Märkige mõlema partneri kogusumma [FLDefault[9]].
REAL[10]
ENDIF
AS063_HasStocks
Kas teil [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/ó āąųåćī/teie/ó āąųåé/teie/ó āąųåćī/teie/ó āąųåé] [abikaasal/ģóęą
/abikaasal/ęåķū/elukaaslasel/ńļóņķčźą ęčēķč/elukaaslasel/ńļóņķčöū ęčēķč] on raha paigutatud kas börsil
noteeritud või noteerimata aktsiatesse või osakutesse?
INT:Aktsiad on investeeringud, mis näitavad, et isikule kuulub osa firmast ning tal on õigus saada neilt dividende.

1. Jah
5. Ei

IF AS063_HasStocks = a1
AS011_AmStocks
Kui suure summa olete teie [ja/č/ja/č/ja/č/ja/č] [teie/ó āąųåćī/teie/ó āąųåé/teie/ó āąųåćī/teie/ó āąųåé]
[abikaasa/ģóęą/abikaasa/ęåķū/elukaaslane/ńļóņķčźą ęčēķč/elukaaslane/ńļóņķčöū ęčēķč] paigutanud kas börsil
noteeritud või noteerimata aktsiatesse või osakutesse?
INT:Märkige mõlema partneri kogusumma [FLDefault[9]].

REAL[10]
ENDIF
AS064_HasMutFunds
Kas teil [või/čėč/või /čėč/või/čėč/või /čėč] [teie/ó āąųåćī/teie/ó āąųåé/teie/ó āąųåćīé/teie/ó āąųåé] [abikaasal/ģóęą
/abikaasal/ęåķū/elukaaslasel/ńļóņķčźą ęčēķč/elukaaslasel/ńļóņķčöū ęčēķč] on paigutatud raha investeerimis- või
fondifondidesse?

INT:Investeerimisfond on investeerimisvorm, kus finantsasutus kogub paljude investorite raha, kes usaldavad
selle fondivalitsejale aktsiatesse, võlakirjadesse ja muudesse finantstoodetesse paigutamiseks. Siinkohal ärge
arvestage täiendavatesse kogumispensioni fondidesse tehtud investeeringuid. Neid küsitakse eraldi.
1. Jah
5. Ei

IF AS064_HasMutFunds = a1
AS017_AmMutFunds
Kui suure summa teie [ja/č/ja/č/ja/č/ja/č] [teie/ó āąųåćī/teie/ó āąųåé/teie/ó āąųåćī/teie/ó āąųåé] [abikaasa/ģóęą
/abikaasa/ęåķū/elukaaslane/ńļóņķčźą ęčēķč/elukaaslane/ńļóņķčöū ęčēķč] olete paigutanud investeerimis- või
fondifondidesse?
INT:Märkige mõlema partneri kogusumma [FLDefault[9]].
REAL[10]
AS019_MuFuStockBo
Kas need investeerimis- ja fondifondid koosnevad ...
1. peamiselt aktsiatest
2. võrdselt aktsiatest ja võlakirjadest
3. peamiselt võlakirjadest

AS070_IntIncome
Kui palju intressi- või dividenditulu teie [ja/č/ja/č/ja/č/ja/č] [teie/Āąų/teie/Āąųą/teie/Āąų/teie/Āąųą] [abikaasa/ģóę
/abikaasa/ęåķą/elukaaslane/ńļóņķčź ęčēķč/elukaaslane/ńļóņķčöą ęčēķč] kokkuvõttes saite hoiustelt, aktsiatelt,
investeerimisfondi hoiustelt [STR (Year - 1)]? Palun öelge kogusumma pärast maksude mahaarvamist.
REAL[10]
ENDIF
AS065_HasIndRetAcc
Kas teil [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/ó āąųåćī/teie/ó āąųåé/teie/ó āąųåćī/teie/ó āąųåé] [abikaasal/ģóęą
/abikaasal/ęåķū/elukaaslasel/ńļóņķčźą ęčēķč/elukaaslasel/ńļóņķčöū ęčēķč] on paigutatud raha vabatahtliku
täiendava kogumispensioni kontole?
INT:Vabatahtlik täiendav kogumispensioni konto on pensioniskeem, mis võimaldab panna igal aastal raha
kõrvale, et seda (osaliselt) pensioniea saabumisel välja võtta.
1. Jah
5. Ei

IF AS065_HasIndRetAcc = a1
IF MN005_ModeQues <> a1
AS020_IndRetAcc
Kellel teie leibkonnas on vabatahtliku täiendava kogumispensioni konto? Kas teil endal, [teie/ó āąųåćī/teie/ó
āąųåé/teie/ó āąųåćī/teie/ó āąųåé] [abikaasal/ģóęą/abikaasal/ęåķū/elukaaslasel/ńļóņķčźą ęčēķč/elukaaslasel
/ńļóņķčöū ęčēķč] [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [mõlemal/īįīčõ/mõlemal/īįīčõ/mõlemal/īįīčõ/mõlemal/īįīčõ]?
1. ainult teil endal
2. ainult ^FL_AS020_5
3. nii teil endal kui ka abikaasal/elukaaslasel
ENDIF

IF (MN005_ModeQues = a1) OR ((AS020_IndRetAcc = a1) OR (AS020_IndRetAcc = a3))
AS021_AmIndRet
Kui suur summa on teil endal praegu täiendavatel kogumispensioni arvetel, näiteks 3. pensionisambas?

INT:Märkige ainult vastaja rahasumma [FLDefault[9]].
REAL[10]
AS023_IndRetStockBo
Kas need täiendavad kogumispensioni fondid koosnevad
1. peamiselt aktsiatest
2. võrdselt aktsiatest ja võlakirjadest
3. peamiselt võlakirjadest
ENDIF
IF (AS020_IndRetAcc = a2) OR (AS020_IndRetAcc = a3)
AS024_PAmIndRet
Kui suur summa on [teie/ó āąųåćī/teie/ó āąųåé/teie/ó āąųåćī/teie/ó āąųåé] [abikaasal/ģóęą/abikaasal
/ęåķū/elukaaslasel/ńļóņķčźą ęčēķč/elukaaslasel/ńļóņķčöū ęčēķč] täiendavatel kogumispensioni arvetel, näiteks
3. pensionisambas?
INT:Märkige ainult abikaasa/ elukaaslase rahasumma [FLDefault[9]].
REAL[10]
AS026_PIndRetStockBo
Kas need täiendavad kogumispensioni fondid koosnevad ...
1. peamiselt aktsiatest
2. võrdselt aktsiatest ja võlakirjadest
3. peamiselt võlakirjadest
ENDIF
ENDIF
AS066_HasContSav
ÄRGE KÜSIGE!
JÄTKAMISEKS VAJUTAGE CTRL-K!
Kas Teil [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [Teie/ó āąųåćī/Teie/ó āąųåé/Teie/ó āąųåćī/Teie/ó āąųåé] [abikaasal/ģóęą
/abikaasal/ęåķū/partneril/ńļóņķčźą ęčēķč/partneril/ńļóņķčöū ęčēķč] on praegu raha majaostukontol?
INT:Majaostukonto on konto finantsasutuses, kuhu kogutakse raha maja ostmiseks.
1. Jah
5. Ei

IF AS066_HasContSav = a1
AS027_AmContSav
ÄRGE KÜSIGE!
JÄTKAMISEKS VAJUTAGE CTRL-R!

Kui palju teil [ja/č/ja/č/ja/č/ja/č] [Teie/ó āąųåćī/Teie/ó āąųåé/Teie/ó āąųåćī/Teie/ó āąųåé] [abikaasal/ģóęą
/abikaasal/ęåķū/elukaaslasel/ńļóņķčźą ęčēķč/elukaaslasel/ńļóņķčöū ęčēķč] umbes praegu on raha
majaostukontol?
INT:Summa [FLDefault[9]]. Märkige partnerite kogusumma
REAL[10]
ENDIF
AS067_HasLifeIns
Kas teil [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/ó āąųåćī/teie/ó āąųåé/teie/ó āąųåćī/teie/ó āąųåé] [abikaasal/ģóęą

/abikaasal/ęåķū/elukaaslasel/ńļóņķčźą ęčēķč/elukaaslasel/ńļóņķčöū ęčēķč] on praegu mõni elukindlustuspoliis?
1. Jah
5. Ei

IF AS067_HasLifeIns = a1
AS029_LifeInsPol
Kas teie elukindlustuspoliisid on ...
INT:Tähtajaline elukindlustus pakub katet kindlaks perioodiks ning sellega makstakse kindlaksmääratud summa
ainult siis, kui kindlustusvõtja selle perioodi jooksul sureb. Eluaegne surmariskikindlustus sisaldab säästmisosa,
mille väärtus ajas kasvab ning seda võidakse tagasi maksta mitmes osas või kogusummana.
1. tähtajalised
2. eluaegsed
3. nii tähtajalised kui eluaegsed
97. muud tüüpi

IF (AS029_LifeInsPol = a2) OR (AS029_LifeInsPol = a3)
AS030_ValLifePol
Kui suur on teie [ja/č ķą čģ˙/ja/č ķą čģ˙/ja/č ķą čģ˙/ja/č ķą čģ˙] [teie/ āąųåćī/teie/ āąųåé/teie/ āąųåćī/teie/ āąųåé]
[abikaasa/ģóęą/abikaasa/ęåķū/elukaaslase/ńļóņķčźą ęčēķč/elukaaslase/ńļóņķčöū ęčēķč] eluaegse kindlustuse
nominaalväärtus?
INT:Märkige mõlema partneri kindlustuste kogusumma [FLDefault[9]].
REAL[10]
ENDIF
ENDIF
AS041_OwnFirm
Kas teie [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų/teie/āąųą] [abikaasa/ģóę/abikaasa
/ęåķą/elukaaslane/ńļóņķčź ęčēķč/elukaaslane/ńļóņķčöą ęčēķč] kuulute praegu mõne firma, äriühingu või ettevõtte
omanike hulka?
1. Jah
5. Ei

IF AS041_OwnFirm = a1
AS042_AmSellFirm
Kui palju puhastulu te saaksite, kui selle firma, äriühingu või ettevõtte maha müüksite? Ärge arvestage tulu hulka
maksekohustusi, mida te peate seoses nendega veel tasuma.
INT:Märkige mõlema partneri kogusumma [FLDefault[9]].
REAL[10]
AS044_ShareFirm
Kui suur osa sellest firmast, äriühingust või ettevõttest kuulub teile [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąųåģó
/teie/āąųåé/teie/āąųåģó/teie/āąųåé] [abikaasale/ģóęó/abikaasale/ęåķå/elukaaslasele/ńļóņķčźó
ęčēķč/elukaaslasele/ńļóņķčöå ęčēķč]? Palun öelge protsentides.
1..100
ENDIF
AS049_NumCars
Mitu autot teil [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų/teie/āąųą] [abikaasal/ģóę/abikaasal
/ęåķą/elukaaslasel/ńļóņķčź ęčēķč/elukaaslasel/ńļóņķčöą ęčēķč] on? Ärge arvestage ametiautosid.
0..10
IF AS049_NumCars > 0
AS051_AmSellingCars

Kui suure summa te saaksite, kui te [selle/żņīņ/need/żņč] [auto/ąāņīģīįčėü/autod/ąāņīģīįčėč] maha müüksite?
INT:Märkige mõlema partneri kogusumma [FLDefault[9]].
REAL[10]
ENDIF
AS054_OweMonAny
Nüüd räägime laenudest, mis ei ole seotud teie eluruumi, muu kinnisvara või ettevõtte soetamisega. Vaadake
kaarti 32. Kas teil [või/čėč/või/čėč/või/čėč/või/čėč] [teie/ó āąųåćī/teie/ó āąųåé/teie/ó āąųåćī/teie/ó āąųåé]
[abikaasal/ģóęą/abikaasal/ęåķū/elukaaslasel/ńļóņķčźą ęčēķč/elukaaslasel/ńļóņķčöū ęčēķč] on praegu mõni
kaardil nimetatud kohustus ja kui, siis milline?
INT:Märkige kõik vastused, mida vastaja nimetas.
1. Autode ja muude sõidukite (veoautod/mootorrattad/paadid jne) laenud või liisingud
2. Krediitkaardilt kasutatud summa
3. Laenud pangalt või muult finantsasutuselt
4. Laenud sugulastelt või sõpradelt
5. Õppelaenud
6. Maksmata arved (telefon, elekter, küte, üür)
96. Mitte ükski neist
97. Muud kohustused

IF NOT (96 IN AS054_OweMonAny)
AS055_AmOweMon
Kui suure summa eest on teil [ja/č/ja/č/ja/č/ja/č] [teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų/teie/āąųą] [abikaasal/ģóę/abikaasal
/ęåķą/elukaaslasel/ńļóņķčź ęčēķč/elukaaslasel/ńļóņķčöą ęčēķč] kohustusi kokku? Ärge arvestage kinnisvara,
firmade ja maa ostmiseks võetud laene.
INT:Märkige mõlema partneri kogusumma [FLDefault[9]].
INTEGER
ENDIF
AS057_IntCheck
INT KONTROLL: KES VASTAS SELLE MOODULI KÜSIMUSTELE?
1. Ainult vastaja
2. Vastaja koos teise isikuga, kes andis vastuseid vastaja eest
3. Ainult teine isik, kes andis vastuseid vastaja eest
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (AC IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
AC011_Intro
Edasi esitan teile mõned väited elu kohta.
INT:ASENDUSVASTAJA EI OLE LUBATUD. Kui vastaja ei ole võimeline mõnele küsimusele iseseisvalt vastama,
vajutage küsimuse juures "CTRL-K".
1. Jätkake

AC012_HowSat
Kui rahul te eluga olete?
Andke hinnang skaalal 0-10, kus 0 tähendab, et te ei ole üldse rahul ning 10, et olete täiesti rahul.
0..10
AC013_Intro
Vaadake kaarti 33. Kõigi järgmiste väidete puhul mõelge VIIMASELE 4 NÄDALALE.
1. Jätkake

AC014_AgePrev
Kui sageli on vanus takistanud teil tegemast seda, mida te tahaksite teha?
1. Sageli
2. Mõnikord
3. Harva
4. Mitte kunagi

AC015_OutofContr
Kui sageli te olete tundnud, et asjad ei ole teie kontrolli all?
1. Sageli
2. Mõnikord
3. Harva
4. Mitte kunagi

AC016_LeftOut
Kui sageli te tunnete, et olete elust kõrvale jäänud?
1. Sageli
2. Mõnikord
3. Harva
4. Mitte kunagi

AC017_DoWant
Kui sageli te olete tundnud, et te saate teha seda, mida tahate?
1. Sageli
2. Mõnikord
3. Harva
4. Mitte kunagi

AC018_FamRespPrev
Kui sageli te olete tundnud, et perekondlikud kohustused takistavad teil teha seda, mida tahate?
1. Sageli
2. Mõnikord
3. Harva
4. Mitte kunagi

AC019_ShortMon
Kui sageli te olete tundnud, et rahapuuduse tõttu ei saa te teha seda, mida tahate?
1. Sageli
2. Mõnikord
3. Harva
4. Mitte kunagi

AC020_EachDay
Kui sageli te ootate huviga järgmist päeva?
1. Sageli
2. Mõnikord
3. Harva
4. Mitte kunagi

AC021_LifeMean
Kui sageli te olete tundnud, et teie elul on tähendus?
1. Sageli
2. Mõnikord
3. Harva
4. Mitte kunagi

AC022_BackHapp
Kui sageli te kokkuvõttes vaatate tagasi oma elule rahuloluga?
1. Sageli
2. Mõnikord
3. Harva
4. Mitte kunagi

AC023_FullEnerg
Kui sageli te olete tundnud, et olete täis energiat?
1. Sageli
2. Mõnikord
3. Harva
4. Mitte kunagi

AC024_FullOpport
Kui sageli te tunnete, et elu on täis võimalusi?
1. Sageli
2. Mõnikord
3. Harva
4. Mitte kunagi

AC025_FutuGood
Kui sageli te olete tundnud, et tulevik toob teile head?
1. Sageli
2. Mõnikord
3. Harva
4. Mitte kunagi

IF MN024_NursingHome = a1
AC001_Intro
Edasi räägime erinevatest vaba aja veetmise viisidest.
1. Jätkake

AC035_ActPastTwelveMonths
Vaadake kaarti 34. Kas te VIIMASE 12 KUU jooksul olete tegelenud mõne kaardil nimetatud tegevusega?
INT:Märkige kõik vastused, mida vastaja nimetab.
1. Tegutsenud vabatahtlikuna või tegelenud heategevusega
4. Osalenud õppe- või koolituskursusel
5. Osalenud spordi- või muus klubis, seltsis või huvialaringis
6. Osalenud usuorganisatsiooni (kiriku, sünagoogi, moshee jne.) tegevuses
7. Osalenud poliitilise või kohaliku kogukonna organisatsiooni tegevuses
8. Lugenud raamatuid, ajakirju või ajalehti
9. Lahendanud ristsõnu, sõna- või numbrimänge nagu Sudoku
10. Mänginud kaarte, malet või sarnaseid mänge
96. Ei ühtegi nendest

IF a96 IN AC035_ActPastTwelveMonths
AC038_HowSatisfiedNoAct
Te ütlesite varem, et ei tegele ühegi kaardil 34. nimetatud tegevusega. Kuivõrd rahul te sellega olete?
Andke hinnang 10-pallisel skaalal, kus 0 tähendab, et te ei ole üldse rahul ning 10, et te olete täiesti rahul.

0..10

ELSE
LOOP cnt1:= 1 TO 10
IF cnt1 IN AC035_ActPastTwelveMonths
LOOP
AC036_HowOftAct
Kui sageli VIIMASE 12 KUU jooksul {FL_AC036_1} [te/āū/te/āū/te/āū/te/āū/te/āū/te/āū/te/āū/te/āū/te/āū]
[tegutsesite vabatahtlikuna või tegelesite heategevusega/āūļīėķ˙ėč äīįšīāīėüķóž čėč įėąćīņāīščņåėüķóž
šąįīņó/hoolitsesite haige või puudega täiskasvanu eest/óõąęčāąėč ēą āēšīńėūģ įīėüķūģ čėč āēšīńėūģ ń
ķåäīńņąņźīģ ēäīšīāü˙/abistasite sõpru või naabreid/ļīģīćąėč šīäńņāåķķčźąģ, äšóēü˙ģ, ńīńåä˙ģ/osalesite õppevõi koolituskursusel/ļīńåłąėč īįłåīįšąēīāąņåėüķūå čėč ļšīōåńńčīķąėüķūå źóšńū/osalesite spordi- või muus
klubis, seltsis või huvialaringis/ļīńåłąėč ńļīšņčāķūé, ńīöčąėüķūé źėóį čėč äšóćīé źėóį/osalesite
usuorganisatsiooni (kiriku, sünagoogi, mo�ee jne. tegevuses)/ó÷ąńņāīāąėč ā äå˙ņåėüķīńņč šåėčćčīēķīé
īšćąķčēąöčč (ļšč öåšźāč, ńčķąćīćå, ģå÷åņč č ņ.ļ.)/osalesite poliitilises või kohaliku kogukonna organisatsiooni
tegevuses/ó÷ąńņāīāąėč ā äå˙ņåėüķīńņč ļīėčņč÷åńźīé čėč īįłåńņāåķķīé īšćąķčēąöčč?/lugesite raamatuid,
ajakirju või ajalehti/÷čņąėč źķčćč, ęóšķąėū čėč ćąēåņū/lahendasite ristsõnu, sõna- või numbrimänge nagu
Sudoku/šąēćąäūāąėč ńėīāąšķūå č öčōšīāūå čćšū, ņąźčå źąź źšīńńāīšäū čėč ńóäīźó/mängisite kaarte, malet
või muid sarnaseid mänge/čćšąėč ā źąšņū, čėč ā ņąźčå čćšū, źąź ųąõģąņū]? Kas...
1. peaaegu iga päev
2. peaaegu iga nädal
3. peaaegu iga kuu
4. harvem
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
AC037_HowSatisfied
Kui rahul te üldiselt olete oma vabaaja tegevustega, mida te nimetasite?
Andke hinnang 10-pallisel skaalal, kus 0 tähendab, et te ei ole üldse rahul ning 10, et te olete täiesti rahul.
0..10
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (EX IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN101_Longitudinal = 0
EX001_Introtxt
Edasi räägime erinevate sündmuste toimumise võimalikkusest teie elus.
Toon kõigepealt ühe näite. Kui suur on võimalus, et homme paistab päike? Vaadake kaarti 35 skaalaga ja andke
hinnang skaalal 0100. Mina arvan näiteks, et see on 90 see tähendab, et võimalus, et homme paistab päike on
90%. Mida arvate teie?
0..100
EX002_ChanceRecInher
Kui suur on võimalus, et te @Bsaate@B järgmise 10 aasta jooksul mingi päranduse?
0..100
IF EX002_ChanceRecInher > 0
EX003_ChanceM50k
Kui suur on võimalus, et te järgmise 10 aasta jooksul saate päranduse, mille väärtus ületab 50 000
[FLDefault[9]]?
0..100

ENDIF
IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2
EX007_GovRedPens
Kui suur on võimalus, et Riigikogu vähendab enne teie pensionileminekut teile ette nähtud pensioni baasmäära
suurust?
0..100
IF MN808_AgeRespondent < 61
EX025_ChWrkA65
Kui suur on võimalus, et te jätkate pärast 63-aastaseks saamist täisajaga töötamist?
0..100
ENDIF
EX008_GovRaisAge
Kui suur on võimalus, et enne teie pensionile jäämist tõstab Riigikogu teie pensioniiga?
0..100
ENDIF
IF MN808_AgeRespondent < 101
EX009_LivTenYrs
Kui suur on võimalus, et te elate [75/80/85/90/95/100/105/110/120] aasta vanuseks?
0..100
ENDIF
EX026_Trust
Mil määral te usaldate teisi inimesi?
Andke hinnang 10-pallisel skaalal, kus 0 tähendab, et te ei usalda üldse ning 10, et enamikke inimesi võib
usaldada.
0..10
EX029_FreqPrayer
Üks küsimus ka teie religioosse tausta kohta. Kui tihti te palvetate? Kas...
1. rohkem kui korra päevas
2. kord päevas
3. paar korda nädalas
4. kord nädalas
5. vähem kui kord nädalas
6. mitte kunagi

EX110_RiskAv
Vaadake kaarti 36. Milline kaardil toodud väide on kõige lähemal riskile, mida teie olete valmis säästmiseks või
investeerimiseks võtma?
INT:Lugege vastused ette ainult vajaduse korral. Kui vastaja nimetab rohkem kui ühe vastuse, märkige variant,
mis väljendab suuremat riskivalmidust (väikseim vastuse number).
1. Olen valmis võtma olulisi rahalisi riske, lootes teenida olulist kasumit
2. Olen valmis võtma keskmisest kõrgemaid rahalisi riske, lootes teenida keskmisest kõrgemat kasumit
3. Olen valmis võtma keskmist rahalist riski, lootes teenida keskmist kasumit
4. Ei ole valmis võtma rahalisi riske

EX028_LeftRight
Poliitikas räägitakse vasakpoolsusest ja parempoolsusest. Kuhu te paigutaksite ennast 10-pallisel skaalal, kus 0
tähendab vasakpoolsust ja 10 parempoolsust?
0..10
EX109_UseWWW
Kas te kasutate pidevalt internetti?
INT:Vajadusel täpsustage: e-kirjade saatmiseks, suhtlemiseks või mõnel muul eesmärgil, näiteks info otsimiseks,

pangatoimingute tegemiseks, ostude või reisibroneeringute tegemiseks jne.
1. Jah
5. Ei

EX023_Outro
INT: "@BAinult vastaja osa@B lõpp. Kes vastas selle ploki küsimustele?
1. Vastaja
2. Küsimused vastamata (vastaja eest vastuseid andva isiku küsitlus)

IF MN005_ModeQues = a2
EX100_PartInterv
INT:Kas vastaja elukaaslane on kohal ja valmis vastama järgmistele küsimustele?
1. Jah, abikaasa/elukaaslane on kohal ja valmis vastama järgmistele küsimustele
5. Ei, abikaasa/elukaaslane ei ole kohal või ei soovi vastata järgmistele küsimustele

IF EX100_PartInterv = a5
EX101_IntroPartInfo
Enne lõpetamist palun teil anda infot [oma/āąųåģ/oma/āąųåé] [abikaasa/ģóęå/abikaasa/ęåķå/elukaaslase
/ńļóņķčźó ęčēķč/elukaaslase/ńļóņķčöå ęčēķč] kohta, kes täna küsimustele ei vasta.
1. Jätkake

EX102_PartYrsEduc
Milline on [teie/ó āąųåćī/teie/ó āąųåćī/teie/ó āąųåćī/teie/ó āąųåćī] [abikaasa/ģóęą/abikaasa/ęåķū/elukaaslase
/ńļóņķčźą ęčēķč/elukaaslase/ńļóņķčöū ęčēķč] lõpetatud haridusaastate arv?
INT:Õpiaastad kokku
* selle alla kuulub õppimine, praktika, diplomi-, magistri-, doktoritöö kirjutamine, eksamite tegemine
* välja jääb täisajaga töötamine, koduõpe, kaugõpe, kvalifikatsiooni tõstmise kursused, õhtukool,
osakoormusega kutseõpe, osakoormusega või eksternina omandatav kõrgharidus.
0..21
EX103_PartJobSit
Vaadake kaarti 37. Kuidas te iseloomustaksite [oma/āąųåćī/oma/āąųåé] [abikaasa/ģóęą/abikaasa
/ęåķū/elukaaslase/ńļóņķčźą ęčēķč/elukaaslase/ńļóņķčöū ęčēķč] praegust seisundit tööhõive osas? Kas ta on...
INT: Märkige ainult üks variant. Töötav pensionär kuulub kategooriasse 2 (töötav), kui ta määratleb end
peamiselt töötavana. Kui vastaja kahtleb, selgitage: pensionil tähendab AINULT oma töökohalt pensionile
jäämist. Siia alla ei kuulu toitjakaotuspensioni ega töövõimetuspensioni saajad, kes ei saa pensioni oma töö
eest. Kui vastaja ei sobi kategooriatesse 2-5, tuleb ta märkida vastuse 97 ehk muu alla. Kui
töövõimetuspesnioni saav inimene loeb end põhiliselt tööd tegevaks, tuleb ta märkida töötavana. NB! Ajutist
töölt puudumist rasedus- ja sünnituspuhkuse, haiguse, vigastuse jt selliste põhjuste tõttu arvestage
töötamiseks!
1. pensionil ja töötamise lõpetanud (sh tähtaegselt kui ennetähtaegselt pensionile jäämise tõttu)
2. töötav või iseendale tööandja (näiteks FIE, töötaja perefirmas või talus)
3. töötu
4. töötamise täielikult lõpetanud püsiva haiguse, puude või töövõimetuse tõttu
5. kodune
97. muu (rantjee, elatub kinnisvarast, õppija, vabatahtliku töö tegija)

IF (EX103_PartJobSit <> a1) AND (EX103_PartJobSit <> a2)
EX104_PartEvWork
Kas [teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų/teie/āąųą] [abikaasa/ģóę/abikaasa/ęåķą/elukaaslane/ńļóņķčź
ęčēķč/elukaaslane/ńļóņķčöą ęčēķč] on kunagi varem töötanud?
1. Jah

5. Ei
ENDIF
IF ((EX103_PartJobSit = a1) OR (EX103_PartJobSit = a2)) OR (EX104_PartEvWork = a1)
EX105_PartEmp
Kas [teie/āąų/teie/āąųą/teie/āąų] [abikaasa/ģóę/abikaasa/ęåķą/elukaaslane/ńļóņķčź ęčēķč] töötab/töötas
[oma/ńāīåģ/oma/ńāīåģ/ma/āīåģ/a/īåģ] [viimasel/ļīńėåäķåģ/praegusel /ķūķåųķåģ/viimasel/ļīńėåäķåģ/iimasel
/īńėåäķåģ] töökohal palgatöötajana erasektoris, avalikus sektoris või FIEna?
1. Erasektoris
2. Avalikus sektoris
3. FIE-na
ENDIF
ENDIF
ENDIF
EX024_Outro2
See oli viimane küsimus. Tänan teid väga meie uurimisprojektis osalemise eest!
Küsimustik oli pikk ja raske, kuid teie abi oli väga oluline. Oma osalemisega aitate te kaasa teadlaste tööle, et
senisest paremini mõista seda, kuidas rahvastiku vananemine kogu Euroopas meie tulevikku nii praegu kui
tulevikus mõjutab.
1. Jätkake
ENDIF
EX106_HandOutA
ÄRGE KÜSIGE, MÄRKIGE CTL-K
INT:Andke vastajale individuaalselt täidetav küsimustik. Kirjutage üles eesnimi ja vastaja kood @B
{RespondentID}@B.
Märkige täidetava küsimustiku kood.
STRING
ENDLOOP
ENDIF
IF (MN029_Linkage = 1) AND ((LI IN Test) OR (ALL IN Test))
LOOP
LI001_Number
INT:MÄRKIGE "0" ja vajutage "ENTER"
STRING[6]
LI002_Number_Check
@\IWER: IWER: REPEAT BARCODE NUMBER.
STRING[6]
LI003_Consent
INT:MÄRKIGE "0" ja vajutage ENTER
0.
ENDLOOP
ENDIF
IF (IV IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IV001_Intro
KÄESOLEV PLOKK TULEB TÄITA PÄRAST IGA LÕPETATUD INTERVJUUD.
1. Jätkake

IF ((((((((((Sec_DN1.DN038_IntCheck = a3) OR (Sec_PH.PH054_IntCheck = a3)) OR (Sec_BR.BR017_IntCheck =

a3)) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a3)) OR (Sec_CH.CH023_IntCheck = a3)) OR (Sec_SP.SP022_IntCheck =
a3)) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a3)) OR (Sec_HO.HO041_IntCheck = a3)) OR (Sec_HH.HH014_IntCheck =
a3)) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a3)) OR (Sec_AS.AS057_IntCheck = a3)
IV020_RelProxy
Põhivastajaks on {FLRespondentName}, kellele mõeldud kas osale või kõigile küsimustele vastas vastaja eest
vastuseid andev isik. Vastuseid andev isik oli põhivastaja
1. abikaasa/elukaasalane
2. laps/minia/väimees
3. ema/ isa/äi/ämm
4. õde/vend
5. lapselaps
6. muu sugulane
7. hooldekodu töötaja
8. koduabiline
9. sõber/tuttav
10. muu isik
ENDIF
IV002_PersPresent
Kes peale vastaja eest vastuseid andva isiku viibis kohal põhivastajaga tehtud küsitluse ajal?
INT:Märkige kõik sobivad vastused.
1. Mitte keegi
2. Abikaasa või elukaaslane
3. Vanem või vanemad
4. Laps või lapsed
5. Muud sugulased
6. Muud isikud

IF NOT ((a1 IN IV002_PersPresent) AND (IV002_PersPresent.CARDINAL = 1))
IV003_PersIntervened
Kas need inimesed sekkusid intervjuu käiku?
1. Jah, sageli
2. Jah, aegajalt
3. Ei
ENDIF
IV004_WillingAnswer
Kuidas te kirjeldaksite põhivastaja valmisolekut vastata?
1. Väga hea
2. Hea
3. Pole viga
4. Halb
5. Alguses hea, halvenes küsitluse käigus
6. Alguses halb, paranes küsitluse käigus

IF IV004_WillingAnswer = a5
IV005_WillingnessWorse
Miks põhivastaja valmisolek vastata intervjuu jooksul halvenes?
INT:Märkige kõik sobivad vastused.
1. Vastaja kaotas huvi
2. Vastaja keskendumisvõime kadus või ta väsis
3. Muu põhjus

IF a3 IN IV005_WillingnessWorse

IV006_OthReason
Mis oli muuks põhjuseks?
STRING
ENDIF
ENDIF
IV007_AskClarification
Kuivõrd palus põhivastaja {FLRespondentName} mõnd küsimust selgitada?
1. Mitte kordagi
2. Peaegu mitte kordagi
3. Aeg-ajalt
4. Sageli
5. Väga sageli
6. Kogu aeg

IV008_RespUnderstoodQst
Kuivõrd sai põhivastaja küsimustest aru?
1. Üldse mitte
2. Peaaegu üldse mitte
3. Aeg-ajalt
4. Sageli
5. Väga sageli
6. Alati/Sai kõigest aru

IV018_HelpShowcards
Kas põhivastaja vajas kaartide lugemisel abi?
1. Jah, nägemisprobleemide tõttu
2. Jah, probleemide tõttu kirjaoskusega
3. Ei vajanud

IF MN008_NumHHR = 1
IF Sec_HO.HO001_Place = a1
IV009_AreaLocationBldg
Kus toimus küsitlus põhivastajaga?
1. Suurlinnas (Tallinnas)
2. Tallinna eeslinnas või äärelinnas
3. Suuremas linnas (Narva, Pärnu, Tartu, Kohtla-Järve)
4. Teistes linnades ja alevites
5. Maapiirkonnas või külas

IV010_TypeBuilding
Millist tüüpi hoones põhivastaja leibkond elab?
1. talumajas
2. eramajas
3. ridaelamus
4. 3-8 korteriga majas
5. rohkem kui 9 korteriga, kuid mitte üle 8-korrusega majas
6. 9-korruselises või suuremas majas
7. elamukompleksis, mis pakub eakatele vajalikke päevaseid teenuseid
8. elamukompleksis, mis pakub ka ööpäevase jälgimise teenust

IF (IV010_TypeBuilding = a4) OR (IV010_TypeBuilding.ORD = 5)
IV011_NumberFloorsBldg
Mitu korrust on majas, kus põhivastaja elab?
1..99

ENDIF
IF IV010_TypeBuilding > a3
IV012_StepstoEntrance
Mitu trepiastet tuleb astuda, et jõuda põhivastaja kodu välisukseni? Kui majas on lift, siis arvestage ainult neid
trepiastmeid, mida te tegelikult läbisite?
1. Kuni 5
2. 6 kuni 15
3. 16 kuni 25
4. Üle 25
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IV019_InterviewerID
Teie küsitlejakood
STRING
IV017_Outro
Täname teid väga neile küsimustele vastamise eest!
1. Jätkake
ENDLOOP
ENDIF

